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  Object Oriented Programmingمفھوم البرمجة غرضیھ التوجھ  . ١
  

  المقدمة. أ 
 من أحدث التقنيات البرمجية في الوقت الحاضر، وقد ظهر هذا المفهوم في منتـصف الثمانينـات بعـد                   OOPيعتبر  

 لها خصائص محـددة     )أو عناصر (ظهور البرمجة المهيكلة، وتعتمد الفكرة األساسية في هذه التقنية على بناء كائنات             
قابلة للتغير وتقوم باالستجابة ألحداث وفق صيغ يمكن برمجتها بما يالئم التطبيق، وأهم محور في هذه الفكرة هـو أن                 
تكون هذه الكائنات قابلة لالستخدام أكثر من مرة ومن قبل أكثر من مستفيد مما يسهل عملية البرمجة من جهة ويوحـد     

  . جهة أخرىخصائص البرامج والتطبيقات من
  

  Objectsالكائنات . ب 
 والتي يكون لها كيان مستقل ولها خصائصها التي يمكن تغييرها وصيغ اسـتجابة محـددة   OOPهي أصغر وحدة في  

  .وقابلة للبرمجة لألحداث
  

  Classesالصنوف . ج 
صفات ثابتة تميزها عـن     هي عبارة عن التعريف المرجعي للقوالب التي يتم بناء الكائنات منها وهذه الصنوف تمتاز ب              

  .بعضها البعض
  
 Eventsاألحداث . د 

هي عبارة عن فعاليات تحدث إما من قبل نظام التشغيل أو من قبل مستخدم الحاسبة، وهذا المفهوم هو مـن المفـاهيم                
ومنهـا نظـام التـشغيل    ) Multi Tasks Operating Systems(األساسيـة في أنظمـة التشغيـل متعددة المهـام  

Windowsالخ…، وكمثال على األحداث هو عملية نقر زر الفأرة أو ضغط مفتاح معين في لوحة المفاتيح.  
  

  Methodsالصيغ .هـ 
، وهي عبارة عن الفعاليات التي تنفذ من قبـل   )Procedures(الصيغ أشبه ما تكون باإلجراءات في البرمجة المهيكلة         

  .الحاسبة كاستجابة لألحداث التي تقع
  
   األساسية للبرمجة بالكائنات الموجهةالخصائص. و 

  :هناك خصائص أساسية للبرمجة بالكائنات الموجهة وهي كاآلتي
  Inheritanceالتوارث . اوال 

 موجـود  Class مـن   Subclassهو عبارة عن إمكانية التصنيف الفرعي من صنف رئيسي وبناء ما يسمى 
، )األب( األصـلي   Classلصيغ التي يمتلكهـا   يتوارث كل الصفات والخصائص وا Subclassمسبقا، وهذا 

  ).Subclasses(لذلك فإن أي تغيير في صفات وخصائص األب سوف ينعكس على األبناء 
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  Polymorphismالتفرع . ثانيا 

والتي لها نفس االسم ولكـن بمحتويـات معالجـة مختلفـة،      ) Methods(هو عبارة عن إمكانية وجود صيغ       
  .حدد في وقت التنفيذ من خالل صنف الكائن المستخدموالصيغة التي سوف تستخدم ت

 
  Encapsulationالدمج . ثالثا 

وعـن طريـق    . هو عبارة عن تضمين وإخفاء المعلومات عن كائن معين، مثل هيكل البيانات الداخلي للكائن             
على ) Caption(الدمج يتم عزل تعقيد عمل الكائن عن بقية التطبيق، كمثال إذا أردنا أن نكتب عبارة عنوان                  

  .لهذه الكائن) String(كائن معين فال يهمنا في هذه الحالة معرفة كيفية خزن سلسلة الحروف 
  
  )Control Objects(الكائنات المسيطرة . ز 

، Command Buttons ،Text Boxهي أصغر الوحــدات البرمجيــة والتي لها خصـائـص وصـيغ مثـل   
  .الخ…
  

  )er ObjectsContain(الكائنات الحاوية . ح 
، Forms ،Gridهي عبارة عن كائنات يمكن أن تحتوي عل كائنات أخرى سواء كانت حاويات أو مـسيطرات مثـل     

  .الخ…
  

 VFPمفهوم الكائنات في . ط 

 الكائنات الحاوية والمسيطرة هي الكائنات التي يمكن درجها في التطبيق ويمكن التعامل معهـا مـن خـالل        VFPفي  
  ).Methods(، الصيغ )Events(، األحداث )Properties(الخصائص 

قد يبدو لنا أن الكائنات والصنوف هما نفس الشيء إال أن هذا االتجاه من المفهوم هو خطأ ألنهما ال يعنيـان الـشيء                       
يحتوي على معلومات عن كيفية ظهور وتصرف الكائن، أو بعبارة أخرى هو القالـب الـذي     ) Class(الصنف  . نفسه

ولتقريب هذا المفهوم لألذهان نأخذ مثاال واقعيا فالمخطط اإللكتروني لجهـاز الهـاتف والتـصميم              . يصاغ منه الكائن  
األساسي للجهاز من حيث أنه يمكن إجراء االتصاالت به ويمكن طلب األرقام من خالله يمكننا من اعتبـاره صـنف                   

Class)           ويمكن اعتبار جهاز هاتف معين هـو       ) أي أنه صنف األجهزة الذي يمكننا من االتصال باآلخرين من خالله
  .وبصورة عامة فإن الصنف يحدد الخصائص األساسية للكائنات. أحد الكائنات المنتمي لهذا الصنف

المحددة، على سبيل المثال جهاز الهاتف له لون وحجم ويأخذ          ) أو الخصائص (له عدد من الصفات     ) Object(الكائن  
  .موقع محدد في الغرفة

 أيضا لها خصائصها المحددة والتي تتحدد من خالل الصنف الذي ينتمي له هـذا               VFPم إنشاؤها في    الكائنات التي يت  
أو إثنـاء وقـت   ) Design Time(الكائن وهذه الخصائص يمكن تغييرها وإعطائها قيم معينة إما أثناء وقت التصميم 

  .VFP كائنات يبين عدد من الخصائص التي قد تمتلكها) ١-١(والجدول ). Run Time(التنفيذ 
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ومن جهة أخرى الكائنات يمكن أن تستجيب ألحداث محددة والتي هي عبارة عن فعاليات تتولد من قبل نظام التشغيل                   
  .VFPيبين عدد من األحداث في ) ١-٢(أو من قبل المستخدم والجدول 

معينـة تنفـذ عنـد    وهي عبارة عن عبارات برمجية  ) Methods(وكاستجابة لألحداث يوجد هناك ما يسمى بالصيغ        
 العادية إال أنها تختلف مـن حيـث أنهـا          FPفي  ) Procedures(وقوع الحدث، وهي شبيهة إلى حد ما باإلجراءات         

 تكون محـددة   VFPفي ) Events(مرتبطة بالكائن وتختلف أيضا في طريقة استدعائها، وعلى العموم فإن األحداث 
) ١-٣(والجـدول  . جديـدة ) Methods(نه من الممكن إنشاء صيغ      وال يمكن إضافة أحداث جديدة إلى التطبيق، إال أ        

  .VFPيبين عدد من الصيغ في 
  

  الوصف  الخاصية
Caption  العبارة التي تظهر على الكائن  

Forecolor لون الكائن  
Backcolor لون الخلفية للكائن  

Left إزاحة الكائن عن يسار الشاشة  
Top إزاحة الكائن عن أعلى الشاشة  

Visible  خاصية منطقية)True  أو False (يحدد ظهور الكائن في الشاشة  
Enabled  خاصية منطقية)True  أو False (يحدد هل الكائن فعال أو غير فعال  

Font أسم البنط لحروف الكائن  
  VFPبعض الخصائص لكائنات ) ١-١(الجدول 

  
  

  الوصف  الحدث
Click  نقر زر الفأرة األيسر  

Gotfocus تخدم يختار الكائن إما بالنقر عليه أو عن طريق المسTab  
Lostfocus المستخدم يختار كائن آخر غير الكائن الحالي  

  VFPبعض األحداث في ) ١-٢(الجدول 
  
  

  الوصف  الصيغة
Refresh  إعادة تنشيط الكائن لعكس التغيرات التي قد تكون حدثت  
Setfocus نقل االختيار إلى كائن معين  

  VFPبعض الصيغ في ) ١-٣(الجدول 
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  VFPتصميم قاعدة البيانات في  . ٢
  

. Views والمنـاظر    Tables لغرض تنظيم وربط الجـداول       DATABASE يتم استخدام قاعدة البيانات      VFPفي  
 يقدم معمارية ترتيب البيانات باإلضافة إلى ميزات أخرى تتضمن قواعد إدخـال وتحـديث               VFPوقاعدة البيانات في    

، إنشاء  )Triggers(لجداول، إعطاء الحقول قيم أولية ثابتة، التحقق من قيم القيود عند اإلدخال أو التحديث               القيود في ا  
لكل جدول، إنشاء عالقات ثابتة ورصينة بين جداول قاعدة البيانات دون الحاجة إلى بناء              ) Procedures(اإلجراءات  

 .  محلية أو بعيدة للبيانات والجداول ضمن القاعدةViewsاء هذه العالقات أثناء التنفيذ، باإلضافة إلى إمكانية إنش

  
  إنشاء قاعدة البيانات. أ 

أو عـن  ) User Interface(بعد تصميم قاعدة البيانات، من الممكن إنشاء القاعدة إما عن طريق واجهـة المـستخدم   
انــات باالســتفادة من خاصـية     ، وبعد ذلك يمكن تحديث محتويات قاعدة البي       )كتابة إيعاز اإلنشاء  (طريق البرمجة   

  .VFPالموجودة في ) Data Dictionary(قاموس البيانـات 
عند إنشاء قاعدة البيانات يتم تجميع الجداول في حاوية واحدة لالستفادة من خاصية قاموس البيانات التي يمكـن مـن                    

  -:خاللها إنشاء وتعريف ما يلي
  .المفاتيح األولية والمفاتيح المرشحة. اوال 
  .العالقات الثابتة بين الجداول. ثانيا 
  .األسماء الطويلة للجداول والحقول. ثالثا 

  .Grids  وفي Browseللحقول إلظهارها في نافذة ) Captions(عبارة العناوين . رابعا 
  .القيم البديهية لحقول. خامسا 
  .الصنف البديهي للحقول في شاشات النماذج. سادسا 
  .للحقول والقيودقواعد التحقق   .سابعا 
  .خزن اإلجراءات الخاصة بقاعدة البيانات. ثامنا 
  .الهوامش والتعليقات للجداول والحقول  .تاسعا 

  
  :و إلنشاء قاعدة بيانات جديدة 

  . ونعطيه اسما فتظهر لنا الحاويةDatabase ومن ثم نختار New االختيار Fileنختار من   
  .CREATE  DATABASE  نستخدم إيعاز  

  -:كمثال
create database sample(or any other name) 

  ومن ثم نكتب
modify data [sample] (or any other name) 
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  :فتظهر لنا النافذة التالية

  Database Designerواجهة تصميم قاعدة البيانات ) ١-٢(الشكل 
  

  التعامل مع الجداول. ب 
  إنشاء جدول جديد في القاعدة. اوال 

 اإلنشاء أو عن طرق النقر على الـزر         Icon جديد في القاعدة الحالية إما عن طريق الضغط على           يمكن إنشاء جدول  
  من قائمة االختيارات التي سوف تظهر، وبصورة عامة فـإن شاشـة تـصميم    New Tableاأليمن للفأرة واختيار 

  -:الجداول سوف تظهر كاآلتي

  )٢-٢(الشكل 
  

  



                          صديق قيس عبد الرمحن الدوسري كلية احلاسوب                                                                       –جامعة االنبار 

  )٨٦-٦(  ذ
 

  اعدة البياناتإضافة جدول موجود مسبقا إلى ق. ثانيا 
 الخاص بنظام التشغيل الختيـار  Dialog Box الخاص بهذه الفعالية يظهر صندوق محادثة Iconعند اختيار 

  .الجدول الموجود في مكان معين من القرص ويتم إضافته إلى قاعدة البيانات
    

  تسمية الجدول. ثالثا 
. إليعاز لغرض خزن الجدول بهذا االسـم  يتم إدراج أسم الجدول ضمن اCreate Tableعند استخدام إيعاز 

ويجـب أن تبتـدأ     ) underscores(أسم الجدول يمكن أن يتألف من أحرف، أرقام، وعالمة التسجيل التحتية            
  .underscoreبحرف أو 

  . رمز١٢٨وفي حالة كون الجدول ضمن قاعدة البيانات فمن الممكن إعطاء الجدول أسم طويل يصل إلى حد 
  

  م الجدولتغيير أس. رابعا 
وذلـك ألن المطلـوب   ) ١-٢الـشكل  (يمكن تغيير أسم الجدول من خالل واجهة تصميم قاعدة البيانات فقط       

  -:تغييره هو االسم الطويل للجدول، ولتغيير أسم الجدول في قاعدة البيانات نتبع الخطوات التالية
  .المطلوب تغيير اسمهنختار الجدول ) Database Designer(في واجهة تصميم قاعدة البيانات * 
، أو عن طريق نقر الزر األيمن للفأرة علـى الجـدول المطلـوب              Modify نختار   Databaseمن قائمة   * 

  .Modifyالستعراض قائمة العمليات على الجدول ونختار 
 Table ضـمن  Table Name نطبع أسم الجدول في حقـل  Table Designerفي شاشة مصمم الجدول * 

tab) . ٢-٢الشكل(  
  

  حذف جدول من قاعدة البيانات. خامسا 
  -:هناك طريقتين لحذف الجدول من قاعدة البيانات

  .removeحذف الجدول من القاعدة دون حذفه بصورة نهائية من القرص ويسمى *
  .deleteحذف الجدول من القاعدة ومن القرص ويسمى *

  -:ولحذف الجدول نتبع الخطوات التالية
 ضـمن  delete نختـار  databaseار الجدول المراد حذفه، ومـن قائمـة    نختdatabase designerمن *

وفي هـذه الحالـة سـوف يحـذف     . remove, delete, cancelاالختيارات الثالث التي سوف تظهر وهي 
  . فإن الجدول يحذف من القاعدة فقطremoveالجدول من القاعدة ومن القرص، أما عند اختيار 

  أو
على الجدول المراد حذفه فتظهر نفس الـشاشة الـسابقة   ) right click(لفأرة عن طريق نقر الزر األيمن ل* 

  .ذات االختيارات    الثالث
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  تسمية الحقول. سادسا 
هذه الحقول يصل طولها إلى عشرة رموز فـي حالـة           . قواعد تسمية الحقول هي نفس قواعد تسمية الجداول       

free table قاعدة البيانات رمز في حالة كون الجدول ضمن ١٢٨ ويصل إلى.  
  ).٢-٢الشكل  (table designer في Name ولغرض تسمية الحقل يتم إدخال أسم الحقل في مربع 

  
  اختيار نوع البيانات للحقول. سابعا 

  -:عند إنشاء أي حقل يجب إدخال نوع البيانات الخاص بهذا الحقل والذي يحدد الخواص التالية
  ).character, numeric،…etc(ل طبيعة القيم التي ستدخل في هذا الحق* 
  ).مساحة الخزن(حجم الحقل * 
 إال إن   currency أو   numericطبيعة العمليات التي يمكن إجرائها على الحقل، فمثال يمكن جمـع حقـل              * 

  .General أو memoهذا غير ممكن بالنسبة 
وعية بيانات هـذا الحقـل،      على الحقل تتدخل فيه أيضا ن     ) Sort(أو ترتيب   ) Index(إمكانية عمل فهرسة    * 

  .memo وال يمكن عمل فهرسة على حقل characterفمثال يمكن فهرسة حقل من نوع 
 

  -:VFPوالجدول التالي يبين أنواع البيانات في 
  

 المدى الحجم الوصف نوع البيانات
Character Any text ١ byte per character 

to 254 
Any characters 

Currency Monetary amounts ٨ bytes - ٩٢٢٣٣٧٢٠٣٦٨٥٤٧٧,٥٨٠٧ to 
922337203685477.5807 

Date Chronological data consisting 
of month, year, and day ٨ bytes 

When using strict date formats ^} ،٠١- ٠١-٠٠٠١ ،{
January 1st, 1 A.D to ^} ٣١-١٢-٩٩٩٩ ،{ December 
31st, 9999 A.D. 

DateTime Chronological data consisting 
of month, year, day, and time ٨ bytes 

When using strict date formats ^} ،٠١- ٠١-٠٠٠١ ،{
January 1st, 1 A.D to ^} ٣١-١٢-٩٩٩٩ ،{ December 
31st, 9999 A.D., plus 00:00:00 a.m. to 11:59:59 p.m. 

Logical Boolean value of true or false ١ byte True (.T.) or False (.F(. 

Numeric Integers or fractions 
٨ bytes in memory؛ 
١ to 20 bytes in table 

-. ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ E+19 to .9999999999E+20 

Double A double-precision floating-
point number ٨ bytes /+-٤,٩٤٠٦٥٦٤٥٨٤١٢٤٧ E-324 to +/-

8.9884656743115E307 

Float Same as Numeric ٨ bytes in memory; 
1 to 20 bytes in table 

-. ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩ E+19 to .9999999999E+20 

General Reference to an OLE object ٤ bytes in table Limited by available memory 

Integer Integer values ٤ bytes -٢١٤٧٤٨٣٦٤٧ to 2147483647 
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Memo Reference to a block of data ٤ bytes in table Limited by available memory 

Character 
(Binary( 

Any character data you want to 
maintain without change across 
code pages 

١ byte per character 
to 254 

Any characters 

Memo 
(Binary( 

Any memo field data you want 
to maintain without change 
across code pages 

٤ bytes in table Limited by available memory 

  
  Adding Regular Indexإضافة فهرسة منتظمة . ثامنا 

 عليه من خالل تأشير المربـع المـسمى    regular indexعند إضافة أي حقل، يمكن إضافة فهرسة منتظمة 
Index        هذه الفهرسة سوف تـضاف إلـى   . ، وهذه الفهرسة تكون إما تصاعدية أو تنازلية حسب مؤشر السهم

  .Table Designer في مصمم الجدول Index Tabخالل الضغط على فهرسة الجدول ويمكن تحديثه من 
  

  Null Valuesاستخدام قيم الالشيء . تاسعا 
 فإننـا  Null valuesعند استخدام . عند إنشاء جدول جديد، يمكن تحديد حقل واحد أو أكثر ليتقبل القيم الالشيء

أو (ل لقيود معينة غير محددة في الوقت الحاضر         نثبت الحقيقة التي مفادها أن المعلومات المخزونة في هذا الحق         
 في قيمة هـذا     nullوبدال من استخدام صفر أو فراغ والتي قد تعني شيء ذو معنى يستخدم              ). عند إدخال القيد  

  .الحقل إلى أن تتاح المعلومة ذات المعنى
تظهـر  (يـسر عليـه      لهذا الحقل بنقر زر الفأرة األ      Null لحقل معين، يتم تأشير مربع       Nullولغرض إدخال   

 هو فـي  SET NULLويجب مالحظة أن اإليعاز ). عالمة صح، وعند الضغط عليه مرة ثانية يختفي التأشير
  . فعاال في جميع الجداولNull Values لكي يصبح ONحالة 

 
  إضافة التعليقات لحقول الجدول. عاشرا 

سهال بالنسبة لمصمم القاعـدة أو بالنـسبة   يمكن إضافة التعليقات ألي حقل في الجدول وذلك لجعل فهم الجدول       
 Fieldلمطوري برامج القاعدة ومدير قاعدة البيانات، ويتم إضافة التعليقات من خالل مربع الـنص المـسمى   

comment والذي يقع أسفل يمين شاشة مصمم الجدول Table Designer.  
  

  Default Field Valuesإنشاء القيم البديهية للحقول . احد عشر 
 بإمالء قيم الحقل بصورة أوتوماتيكية عند إضافة قيد جديد إلى الجدول فإننا نـستخدم      VFPدما نريد أن يقوم     عن

Default Valueيمكن تحديـد  . (، القيمة التي تدخل في الجدول تبقى فيه إلى أن يتم تغييرهDefault Value 
ل معين يتم إدخال هذه القيمة في مربـع   لحقDefault Valueولتحديد ). Generalلكل أنواع البيانات ما عدا 

Default Value في المساحة المسماة Field Validation . قيمةDefault Values تسرع من عملية إدخال 
ما لم يريد أن يخزن فيه قيمـة        (البيانات في التطبيق، حيث يتيح للمستخدم أن يعبر الحقل دون إدخال قيمة فيه              

يدة جدا خاصة إذا كانت هناك قواعد إدخال على مستوى القيد أو الحقل وهو مـا             ، وهذه الحالة تكون مف    )مختلفة
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 يمكـن  Default Valuesقيم . record-level validation rules و field-level validation rulesيسمى 
  .UDFأن تكون أرقام أو تعبيرات حرفية أو حسابية أو منطقية وقد تكون عبارة عن دالة معرفة من المستخدم 

  
  Input Maskتحديد قناع اإلدخال . اثنا عشر 

يتم ذلك مـن خـالل تحديـد الفواصـل     ( فإننا نعرف صيغة اإلدخال للقيمة البيانية input maskعند استخدام 
 فـي  Input Mask، ويتم هذا عن طريق إدخال الصيغة في مربـع  )والفوارز والفراغات في صيغة اإلدخال

  .Displayالمساحة المسماة 
  

  السيطرة على أسلوب عرض الحقل. ثةعشر ثال
، Forms    هناك عدد من الخصائص التي تمكننا من السيطرة على أسـلوب عـرض الحقـل سـواء فـي                    

Browse Windowفيمكن تحديد صيغة العرض . ، أو في التقارير)Display Format(   عنـوان العـرض ،
)Field Caption( وصنف الحقل ،)Default Class.(  

 وهي الـصيغة التـي      Format يمكن تحديد صيغة العرض من خالل مربع         Displayمساحة المسماة      في ال 
  .VFPتظهر فيها قيمة الحقل في جميع صيغ اإلخراج في 
 في نفس المساحة، هذا العنوان سوف يظهـر فـي           Caption   ويمكن أيضا إدخال عنوان العرض من مربع        

Forms ،Browseالحقل في الجدول، وفي التقارير بدال من أسم .  
 لكل حقل، ففي كـل مـرة   Default Class، يمكن تحديد )Forms(   والختصار الوقت عند تصميم النماذج 

 المختار سوف يظهـر  Default Class التابع إلى Default Controlيتم فيها إنشاء نموذج لهذا الجدول فإن 
 .في النموذج

 
  Validation Rulesقواعد التحقق . اربعةعشر 

، وذلـك للـسيطرة علـى       record-level و   field-level -:   يمكن استخدام قواعد التحقق بأسلوبين وهمـا      
تقوم هذه القواعد بالتحقق من القيمة المدخلـة مـع الـشروط التـي         . البيانات الداخلة في جداول قاعدة البيانات     

وللعلـم  . قبل وإال فإنها سوف تـرفض تتضمنها قواعد التحقق، فإذا كانت مستوفية للشروط فإن البيانات سوف ت       
. فإن قواعد التحقق تكون متوفرة فقط في الجداول المقترنة ضمن قاعدة بيانات وغير متوفرة في الجداول الحرة                

 في النماذج أو في المقاطع البرمجية فـي         VALIDقواعد التحقق تختصر عملية كتابة هذه القواعد في اختيار          
  .إيعازات البرنامج

 لمنع تكرار قيمة لحقل معين، وكذلك       Candidate و   Primaryكن استخدام فهرسة الحقول من نوع          كما ويم 
للقيام بفعاليات معينة عنـد  ) Referential Integrity( لتوجيه ما يسمى بوجوب التكاملية Triggersاستخدام 

  .ة البياناتتغيير البيانات في القاعدة، كل هذا يمكن إدراجه ضمن قواعد التحقق لجداول قاعد
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  معرفة متى توجه المحددات. خمسةعشر 
    يتم اختيار محددات قاعدة البيانات باالعتماد على مستوى التحقق، وكذلك على العملية التي تجعـل المحـدد      

  -:VFPيبين الجدول التالي محددات تحقق البيانات في . فعاال
Enforcement Mechanism 

 ميكانيكية التوجيه
Level 
 املستوى

Activated 
 الفعالية

NULL validation Field or column 
When you move out of the field/column in a browse, or when the 
field value changes during an INSERT or REPLACE. 

Field-level rules Field or column 
When you move out of the field/column in a browse, or when the 
field value changes during an INSERT or REPLACE. 
 

Record-level rules Record  When the record update occurs. 

Candidate/primary index Record When the record update occurs. 
 

VALID clause Form When you move off the record. 

Triggers Table 
When table values change during an INSERT, UPDATE, or 
DELETE event. 

  
  تحديد القيم لحقل معين في الجدول. ستةعشر 

عندما نريد السيطرة على البيانات التي يتم إدخالها من قبل المستفيد، وإذا كنا نريد أن نتحقق من قيمـة الحقـل                
  .field-level validationبغض النظر عن القيم في الحقول األخرى نستخدم 

 Field فـي المـساحة المـسماة    Ruleلخاص في مربـع   ندخل التعبير اField-level validationوإلنشاء 

validation area الموجودة في Table Designer.  
 Field في المـساحة  Messageوإلضافة التعبير الذي يظهر أثناء حدوث خطأ معين ندخل التعبير في مربع 

validation.  
VFP يتحقق من Field-level rulesس من  عند تغيير قيمة الحقل، وهو على العكTriggers فهو يتم التحقق 

  .Buffered Dataمنه حتى إذا كنا نستخدم 
 فهو يسيطر على نوع البيانات لقيد واحد، وذلك عن طريـق عمـل   Record-level validationوبالنسبة إلى 

مة حقل مقارنة بين قيم حقلين أو أكثر، فمثال إذا أردنا أن نتحقق من كون قيمة أحد الحقول هو أكبر دائما من قي                    
 Table فـي  Message و Ruleوإلنشاء هذا النوع من التحقق ندخل التعبير وعبارة الخطأ في مربعي . آخر

Designer في اختيار Table tab)  ٢-٢الشكل.(  
  

  تنبيــه
 Record( من التـي تـسبب تحريـك مؤشـر القيـد      Validation rules في Functionال تضع إيعاز أو 

Pointer (الحاليـة  في مساحة العمل )Current Work Area(   مثـل إيعـازات ،Seek ،Locate ،Skip ،
Append ( والتي قــد تسـبب حدوث نبضات متداخلةrecursive triggersمما يؤدي إلى حدوث خطأ . 
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  Triggersاستخدام . سبعةعشر 
ء هـذا التعبيـر كلمـا        على أنه التعبير الذي يرتبط بالجدول في قاعدة البيانات، ويتم استدعا           Triggersيعرف  

 وخزنها بشكل خاصية من خواص الجدول داخـل         Triggersيتم إنشاء   . حدث تغيير في بيانات حقول الجدول     
.  الخاصة بهذا الجـدول بـصورة نهائيـة   Triggersقاعدة البيانات، لذلك عند حذف الجدول من القاعدة تنتهي  

  .Bufferedى عندما تكون البيانات في حالة  عن باقي قواعد التحقق في أنه ال يستدعTriggersويتميز 
  

  Triggersإنشاء . ثمانيةعشر 
 Table من خالل شاشة مصمم الجدول trigger expression يتم إدخال التعبير الخاص به Triggersإلنشاء 

Designer من اختيار Table tab)  من خالل المربعـات  ) ٢-٢الشكلInsert trigger ،Update trigger ،
  .Delete triggerو 

ولـيكن أسـم   ( في نظام سيطرة على الخزين يقوم بإضافة حقل في جدول المواد        triggerفمثال إذا أردنا إنشاء     
يتم خزن كمية المادة المطلوب تجهيزها فيه       ) reorder_amountليكن  (وهذا الحقل أسمه    ) Productsالجدول  

ويتم وضع حقلـي    ) reorder_level ليكن أسمه    وهو أيضا حقل  (عند وصول المادة إلى مستوى إعادة الطلب        
لـيكن أسـمه   (في جـدول جديـد    ) reorder_amount(وحقل كمية إعادة الطلب     ) product_id(رقم المادة   

reorder (         هذا  . لالستفادة من هذا الجدول في استخراج التقارير الخاصة بإعادة الطلبtrigger    يتم اسـتدعائه 
 قد يكـون    triggerلتحقق من وصول المادة إلى مستوى إعادة الطلب، هذا          عند تثبيت صرف كمية من المادة ل      

  -:بالصيغة التالية
  
  
  

PROCEDURE updProductsTrigger 
   IF (units_in_stock+units_on_order) <= reorder_level 
   INSERT INTO Reorder VALUES(Products.product_id, ; 
    Products.reorder_amount) 
   ENDIF    
ENDPROC 

  
 و delete trigger عن طريـق مربعـي   trigger موجـود يتم الدخــول إلى triggerولحذف أو تحديث 
update trigger في شاشة Table Designer.  
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  VFPالتعامل مع قاعدة البيانات في  . ٣
  

ـ         وفر أيـضا إمكانيـة إنـشاء العالقـات     قاعدة البيانات توفر بيئة عمل يتم من خاللها إنشاء وخزن مجموعة من الجداول، وي
)relationships (          تخزن قاعدة البيانـات فـي      . بين الجداول، ويوفر بناء مجموعة من قواعد التحقق والسيطرة على البيانات

  ).dbc( .ملف له امتداد من نوع 
  

  فتح قاعدة بيانات. أ 
 واختيار قاعدة البيانات المراد فتحهـا،       open ومن ثم    Fileيتم فتح قاعدة البيانات إما عن طريق اختيار قائمة          

  -: كاآلتيopen databaseأو عن طريق إيعاز 
open database (database name) 

  
  تحديث محتويات قاعدة البيانات. ب 

  -:يتم الدخول في محتويات قاعدة البيانات لغرض التحديث عن طريق اإليعاز
modify database [database name] 

   database designerفتظهر شاشة 
  .والتي يمكن من خاللها إنشاء الجداول والعالقات واإلجراءات

مثال على قاعدة بيانات موجودة فيها عدد من الجداول المرتبطة بعالقـات مـع بعـضها                ) ١-٣(ويبين الشكل   
  .البعض

  

  مثال لقاعدة بيانات موجودة) ١-٣(الشكل 
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عالجة جداول قاعدة البيانات والعالقات بين الجداول، كما  من مDatabase Toolbarيمكن من خالل استخدام 
  .Database Designer عن طريق نقر الزر األيمن للفأرة في مساحة shortcut menusويمكن إظهار 

يمكن تغيير حجم الجداول في القاعدة لعرض حقول الجدول والفهارس على الحقول كما ويمكن توسيع عـرض          
ولغرض توسيع عرض الجدول نضع مؤشر الفأرة على الجدول المطلوب ثـم            . الجدول أو كبس الجدول أيضا    

أما إذا أردنا كـبس عـرض الجـدول فإننـا نختـار         . Expandنضغط الزر األيمن فتظهر قائمة نختار منها        
Collapse.  

أما إذا أردنا أن نوسع عرض كل الجداول أو نكبس عرض كل الجداول فإننا نضغط الزر األيمن للفـأرة فـي                     
  .Collapse all أو Expand all ونختار database designerساحة م
  

  
Collapse all tables in the database  

  
  

 أو أن نرتبها وفق صيغة معينـة وذلـك عـن    Database Designerمن الممكن أن نغير توزيع الجداول في 
رتيب المطلـوب وحـسب      فتظهر شاشة لغرض اختيار نوع الت      Database من قائمة    Arrangeطريق اختيار   
  -:الجدول التالي

  
 االختيار المطلوب نوع الترتيب

Arrange the tables alphabetically by name By name 
Arrange the tables by type By type 
Align the tables in a row Horizontally 

Align the tables in a column Vertically 
Return the tables to their original size Resize objects to default height and width 

  
 ونكتـب   properties اختيـار    databaseلغرض خزن المالحظات حول قاعدة البيانات نختار مـن قائمـة            

  .commentالمالحظات في مربع 
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  Table Indexingفهرسة الجداول . ج 
السريع مع البيانات المخزونة فيه وترتيب عرض هذه البيانـات فـي            الغرض من فهرسة الجداول هو التعامل       

  .التقارير والمخرجات، وللفهرسة أهمية أكبر في بناء العالقات بين الجداول
يمكن إنشاء الفهارس على الحقول أو على تعبيرات، ولغرض إظهار أهمية الفهرسة يجب فهرسة الحقول التـي        

 أو في التقارير ويجـب      Viewsسارات أو تستخدم في إنشاء المنظورات       أو استف ) filter(يحصل عليها تصفية    
ولغرض إنشاء الفهارس نختار الجدول المطلـوب  . فهرسة الحقول التي تستخدم في إنشاء العالقات بين الجداول 

  ).٢-٣(كما في الشكل . Indexes tab ونختار Table Designerفهرسته وندخل إلى شاشة 
  

  هرسة جدولمثال لف) ٢-٣(الشكل 
  . نطبع أسم الفهرسNameفي مربع   
  . نختار نوع الفهرس المطلوبTypeفي قائمة   
 نطبع أسم الحقل المراد عمل فهرسة عليه أوبناء تعبير عند طريق Expressionفي مربع   

  .Expression Builder الموجود في النهاية إلظهار dialog boxضغط مربع المحادثة 
  .Filterندخل التعبير في مربع ) filterعمل (ن القيود في حالة اختيار مجموعة م  
  .لبناء الفهرسة على الجدول. OKأخيرا نختار   

  
  اختيار نوع الفهرسة. د 

وهذه األنواع األربعـة هـي      ) Typeتظهر في قائمة    (من الممكن اختيار واحدة من أربعة أنواع من الفهارس          
  -:كاآلتي

  Primary 
  Candidate 
  Regular 
  Unique 
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أو ( يضمن هذا النوع من الفهرسة وحدانية القيمة المدخلة فـي هـذا الحقـل    -:Primary Indexes.  اوال
 هو الحقل المفتاحي للجدول، ويمكن      Primary، وبعبارة أخرى فإن الحقل المفهرس       )مجموعة من الحقول  

ل على شـكل    عمل فهرسة واحدة فقط من هذا النوع لكل جدول ضمن قاعدة البيانات، وتظهر فهرسة الحق              
Bold Font في الجدول  للداللة على Primary في شاشة Database Designer.  

  
 هذا النوع من الفهرسة يعطي أيضا إمكانية وحدانية القيمة المدخلة للحقـل  -:Candidate Indexes. ثانيا 

 أيـضا    من هذا النوع للجدول الواحد وتكـون       Index، ويمكن عمل أكثر من      Primaryمثل  ) أو الحقول (
  يعني أن هذا الحقل هو من الحقول المرشـحة  Candidateوبعبارة أخرى فإن . Bold Fontعلى شكل 

  .ألن تكون مفتاحية
  

 يحدد الترتيب الذي تظهر فيه القيود تبعا لقيمة حقل الفهرسـة عنـد معالجـة    -:Regular Indexes. ثالثا 
الفهرسة، ) أو حقول ( إدخال قيم مكررة في حقل       الجدول سواء في اإلدخال أو اإلخراج أو التعامل، ويمكن        

  .ويمكن عمل عدة أنواع من الفهارس من هذا النوع
مـع النـسخ   ) compatibility( وضع هذا النوع من الفهرسة لعمـل توافـق   -:Unique Indexes. رابعا 

 تكـرار قـيم     السابقة، ويستخدم هذا النوع لعمل فهرسة على حقول فيها تكرار إلظهار القيمة األولى لكل             
  .للبيانات فقط وفق شرط أو شروط محددة

  
  مثال على عالقة بين جدولين) ٣-٣(الشكل 
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  ربط الجداول مع بعضها البعض. هـ
 عملية ربط الجداول مع بعضها العض بصورة سهلة وذلك عـن طريـق ربـط    Database Designerيوفر 

تي يتم إنشاؤها في قاعدة البيانات يطلق عليهـا         ال) relationships(هذه العالقات   . فهارس الجداول مع بعضها   
وذلك ألنها تخزن كجزء من قاعدة البيانات، وفي كل مـرة  ) persistent relationships(أسم العالقات الثابتة 

يتم استخدام الجداول في النماذج واالستفسارات والمنظورات تظهر هذه العالقات بصورة بديهية بين الجـداول               
  .تكرارها عن طريق العبارات البرمجيةدون الحاجة إلى 

هذه الحقـول   . قبل أن ننشأ عالقة بين الجداول يجب أن تشترك الجداول مع بعضها في حقول وفهارس محددة               
 يعرف قيد واحد محدد في جـدول معـين،   Primary Keyحقل . Foreign Key  و Primary Keyتسمى 

. Primary Key آخر والتي تتساوى في قيمهـا مـع    القيود الموجودة في جدولForeign Keyبينما يعرف 
 Primary Index  بـصيغة  Primary Key بـين جـدولين أن نفهـرس    Relationلذلك نحتاج عند عمل 

  .Regular Index بصيغة Foreign Keyونفهرس 
، كل منهما يحتـوي علـى       orders و   customerمثال على عالقة بين جدولين وهما       ) ٣-٣(ويوضح الشكل   

 : ١عالقـة  (ن الحقول حسب تصميم القاعدة، ويوضح الشكل الحقول في الجدولين التي لها نفس القيمـة  عدد م 
m       هذان الحقالن هما  )  محددة في تصميم القاعدة في نموذج البياناتcustomer_id  في جـدول customer و 

customer_id    في جدول orders)     الـشرط أن يكونـان   يمكن أن يحمل الحقالن أسمين مختلفين إال أنه مـن
ولغرض إنشاء عالقة بين الجدولين يجب أن تكون هناك فهرسة مـن نـوع              ). بنفس نوع البيانات ونفس الحجم    

Primary  على حقل customer_id في جدول customer    على اعتبار أنه حقل مفتاحي فـي هـذا الجـدول 
)Primary Key(  ويجب أن تكون هناك فهرسة على حقل ،customer_id جـدول   فيorders   مـن نـوع 

Regular على اعتبار أنه حقل أجنبي )Foreign Key (في هذا الجدول.  
 في الجدول األول وتحريك الفأرة Primary Key Inexويمكن بناء العالقة بين الجدولين عن طريق تأشير    

ومن ثـم   ) ر للفأرة من الممكن عمل هذه العملية بضغط الزر األيمن أو األيس         (دون رفع الضغط عن زر الفأرة       
 في الجدول الثاني ومن ثم رفع الضغط عن زر الفأرة، فيتولد خط عالقـة بـين   Foreign Key Indexتأشير 

في ) Manyللداللة على ( وله ثالثة تشعبات Primary Key Indexالجدولين يكون ذو طرف واحد من ناحية 
  ).one to many(ـة الواحـد للتعدد  وبهذه الطريقة يتم إنشـاء عالقForeign Key Indexناحيــة 

  
  تحديث العالقة . و 

 Referential(بعد إنشاء العالقة بين جدولين يمكن الدخول في تحديث العالقة وبنـاء قواعـد  وجـوب الوحدانيـة     

Integrity(  يتم ذلك عن طريق نقر خط العالقة نقرتين مـزدوجتين ،)double click (   بواسـطة زر الفـأرة
  -:الشاشة التاليةاأليسر لتظهر 

  



                          صديق قيس عبد الرمحن الدوسري كلية احلاسوب                                                                       –جامعة االنبار 

  )٨٦-١٧(  ذ
 

  
  

 و Primary إذا كانـت فهرسـة   one-to-oneوهي تكـون  (تظهر الشاشة أعاله طبيعة العالقة بين الجدولين        
Foreign     هما من نوع )Primary   أو Candidate (     وتكون  العالقـة)one-to-many (     إذا كانـت فهرسـة
Primary هي من نوع )Primary أو  Candidate ( وفهرسةForeignي من نوع  ه)Regular.(  

 والتي مـن خاللهـا   Referential Integrityويمكن أيضا من خالل هذه الشاشة الدخول إلى وجوب التكاملية 
 .يتم اختيار قواعد اإلدخال والتحديث والحذف تبعا للجدول األب وتأثيره على الجدول االبن

، rules for updating( وهـي  tabs  تظهـر شاشــة فيها ثالثReferential Integrityعند الدخول في 
rules for deleting و ،rules for inserting (كل واحدة منها تضع قواعد خاصة بعملها وكاآلتي:-  

  -:هذه القواعد هي 
 *Cascade:- أي تغيير في قيمة المفتاح األساسي )Primary Key (    في الجدول األب سوف يـنعكس علـى

 سـوف  VFPاالبن، أي أنه إذا تغيرت قيمة المفتاح األساسي في الجدول األب فإن  القيم المقابلة لها في الجدول      
  .يقوم بصورة أوتوماتيكية بتغيير القيم المقابلة في الجدول االبن إلى القيمة المحدثة

*Restrict :-يمنع تحديث قيمة المفتاح األساسي في الجدول األب لذلك ال توجد قيود يتيمة في الجدول االبن .  
 *Ignore:-    وهي القيمة Default                وفيها يسمح بتغيير قيمة القيد في الجدول األب حتى لو كان هنـاك قيـود 

  ).دون تغيير قيم الجدول االبن(مرتبطة معها في الجدول االبن 
  

  فتح أكثر من قاعدة بيانات. ز 
 Openاإليعـاز  قد نحتاج في بعض التطبيقات إلى فتح أكثر من قاعدة بيانات، وذلك عـن طريـق تكـرار    

Database                   وفي هذه الحالة فإن آخر قاعدة تم فتحها تكون هي القاعدة الفعالة، ولغرض تحويل الفعالـة إلـى ،
  -:نستخدم إيعاز) ولكنها غير فعالة(قاعدة أخرى مفتوحة 

Set Database to (database name ) 
 

ارات والنماذج، لذا يجـب أوال اسـتخدام         قد نفتح أكثر من قاعدة بيانات وخاصة في االستفس         VFP في   -:تنبيه
  .قبل كتابة أي إيعاز آخر وذلك لضمان أننا نعمل مع القاعدة المطلوبة) … (Set Database Toإيعاز 
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  غلق قاعدة البيانات. ح 
  -:يمكن غلق قاعدة بيانات مفتوحة من خالل إيعاز

 
Close database 

إذا كان لدينا أكثر من قاعدة بيانات مفتوحة لضمان أننا ) … (Set Database Toوالتي يجب أن يسبقها إيعاز 
  .Testdataويوضح المثال أدناه هذه العملية لقاعدة بيانات تحت أسم . نغلق قاعدة البيانات المطلوب غلقها فعال

 
Set data to testdata 
Close database 
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  ng FormsCreatiإنشـاء النمـاذج  . ٤
  

تستخدم النماذج إلنشاء واجهات المستخدم التي تساعد العاملين على األنظمة من إظهار البيانات  وإدخالها إلى القاعـدة   
والحقيقة أن النماذج لها أفق أوسع من كونها واجهة عرض للمستخدم فقط وإنما يتعـدى               . بصورة سهلة وبكفاءة عالية   

والتي تـستجيب وفـق   ) Control Objects(من مجموعة من كائنات السيطرة دورها إلى أنها عبارة عن حاوية تتض
صيغ محددة من قبل مصمم النظام إلى األحداث التي تصدر من النظام أو من مستخدم النظام والتي تساعد في إنجـاز                 

  .إدارة بيانات النظام بكفاءة وبسهولة
 إنشاء النماذج، حيـث يـوفر لمـصمم النمـوذج      مصمم نماذج ذو كفاءة عالية يسهل ويسرع عملية VFPحيث يوفر   

  -:اإلمكانيات التالية
  .عدد كبير ومختلف من الكائنات في النموذج  
  .ربط البيانات في الجداول مع الكائنات  
  .النموذج الرئيسي والنماذج التابعة  
  .إمكانية معالجة عدد من النماذج مع بعضها البعض  
  .والب تصميم خاصة بالمصمم أو قVFPإمكانية استخدام قوالب تصميم من   

) Properties(لها خاصـيتها  ) Objects(هي عبارة عن كائنات ) Form Set(ومجموعة النماذج ) Forms(النماذج 
المستقلة والتي يمكن برمجتها وإعادة صـياغتها وفقـا         ) Methods(وأسلوب التعامل مع الحدث     ) Events(وأحداثها  
  .للمصمم

  
  ating New FormsCreإنشاء نماذج جديدة . أ 

أو قوالب ) Form Designer( إما عن طريق مصمم النماذج -:يمكـن إنشـاء نمـاذج جـديـدة بعدة طرق
  .أو عن طريق البرامج) Form Wizards(التصميم 

 ومـن ثـم اختيـار    File من قائمة New عن طريق اختيار Form Designerيمكن إنشاء النماذج باستخدام 
Form وبعدها New File.  
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 Form(التي يمكن استخدامها ) Toolbars(مثال على نموذج فارغ مع أشرطة األدوات ) ١-٤(الشكل 

Control ،Form designer ،Color ،Layout(  
  

 Formعن طريق اسـتخدام  ( مختلفة فيه Classes من Objectsالنموذج هو عبارة عن حاوية يمكن إضافة 

Control Toolbar( هذه ، ويمكن تغيير خصائصObjects   عن طريق شاشـة الخـصائص )Properties 

Window( ويمكن ربط النموذج مع جداول البيانات من خالل بيئة البيانات ،)Data Environment.(  
  

  Setting The Data Environmentالتعامل مع بيئة بيانات النموذج . ب 
بيانات للنموذج هو عبـارة عـن كـائن    وبيئة ال.  يحتوي على بيئة بيانات خاصة بهForm Set أو Formكل 

 بـصورة  Data Environmentويكن تـصميم  . Formيحتوي على الجداول والمنظورات التي يتعامل معها 
 وخزنـــه مـع   Data Environment Designer باستخدام مصمم بيئـة البيـــانات   Visuallyمرئية 
بيانات بصورة أوتوماتيكية باإلضـافة إلـى    بعملية فتح وغلق جداول الData Environmentويقوم . النموذج

فـي  ) Control Object(لكـل كـائن سيطــرة    ) Control Source(المساعدة في تحديد مصدر السيطرة 
 Properties( الموجودة في نافذة الخـصائص  Control Sourceالنمــوذج من خالل التعامل مع خاصية 

Windows.(  
 Data اختيـار  View مفتوح نختار من قائمة Formتابع إلى  الData Environmentولغرض التعامل مع 

Environment    أو عن طريق نقر الزر األيمن للفأرة إلظهار قائمة مختصرة نختـار منهـا اختيـار Data 

Environment .     إذا تم اختيار قائمةView        فسوف تظهر لنا شاشة محادثة باسم Open     نختار منها الجـدول 
 أو يمكن فتح هذه الشاشة عن طريق نقر الزر األيمن إلظهار Data Environmentأو المنظور إلضافته إلى 

  .Addقائمة نختار منها 
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   لنموذج مفتوحData Environmentمثال على ) ٢-٤(الشكل 

الجدول أدناه يبين عدد من الخصائص المشتركة لبيئة البيانات والتي يمكن التعامل معهـا مـن خـالل نافـذة                    
 .الخصائص

يـة اخلاص Property الوصــف description   القيمة البديهيةdefault Value 

AutoCloseTables Controls whether tables and views are closed when the 
form is released. True (.T(. 

AutoOpenTables 
Controls whether tables and views in  
the data environment are opened when the  
form is run. 

True (.T(. 

InitialSelectedAlias 
Specifies the table or view that is selected when the 
form is run. 

"" at design time. If not specified, at run 
time the first cursor added to the 
DataEnvironment is  initially selected. 

  
  Data Environmentإضافة جدول أو منظور إلى . ج   

 يمكن أيضا اختيار الحقول والفهارس التابعـة إلـى   Data Environment إلى View أو Tableعند إضافة 
Table أو View.  

  -: نتبع الخطوات التاليةData Environment إلى View أو Tableولغرض إضافة 
  . من قائمة االختياراتAdd نختار Data Environment designerمن   
  . نختار الجدول أو المنظور المطلوب من القائمة التي تظهر في الشاشةAdd Table Or Viewمن شاشة   
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 Otherفي حالة عدم فتح أي قاعدة بيانات أو في حالة الحاجة إلى استدعاء بيانات من خارج القاعدة نختـار                      
  .الختيار مصادر البيانات من مكان آخر

) Properties Window( فعـاال تعـرض شاشـة الخـصائص     Data Environment كـون في حالــة
كل الجداول والمنظورات والعالقـات   . المقترنة ببيئة البيانات  ) Properties(والخصائص  ) Objects(الكائنات  

 Properties فـي  Objectsبل وحتى بيئة البيانات نفسها هي عبارة عن كائن مـستقل يظهـر فـي مربـع     

Window.  
  حذف جدول من بيئة البيانات. د 

التي تـربط هـذا الجـدول    ) relationship(، وكل العالقات Data Environment من Tableيمكن حذف 
  -:ولغرض حذف الجدول من بيئة البيانات نتبع الخطوات التالية. سوف تحذف معه

  . نختار الجدول المطلوبData Environment Designerفي   
  .Remove نختار Data Environmentمن قائمة   

 مـن القائمـة     Removeويمكن أيضا عن طريق نقر الزر األيمن للفأرة على الجـدول المطلـوب واختيـار                
  .المختصرة التي ستظهر

  
  Data Environment Designerتحديد العالقات في .هـ 

ن هـذه العالقـات ستـضاف     لها عالقات ثابتة في قاعدة البيانات، فـإ Data Environmentعند إضافة جداول إلى 
إما إذا كان الجدول ال يمتلك مثل هذه العالقات الثابتـــة فـيمكن   . Data Environmentبصورة أوتوماتيكية إلى 
  -: عن طريقData Environmentإنشــاء العالقـة في 

ـ ) استمرار ضغط زر الفأرة   (Drugنؤشر الحقل من الجدول الرئيسي مع ضغط زر الفأرة ونعمل له             سقطه علـى  ون
  ).٣-٤(الفهرسة المطلوبة في الجدول التابع كما في الشكل 

  Data Environmentمثال إلنشاء عالقة بين جدولين في ) ٣-٤(الشكل 
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  Data Environment Designerتحديث العالقات في . و 
  -:لغرض تحديث العالقة نتبع ما يلي

الخـصائص المرتبطـة   . Objectل مربـع  من خال) Relation( نختار العالقة Properties Windowفي 
  .Set Skip و Set Relationبالعالقة تقابل اإليعازات 

. للجـدول األب ) Primpary Key(أسم الحقل المفتاحي ) Default( توضع فيه RelationalExprخاصيـة 
 RelationalExprفإننا نحتاج إلـى تغييـر       ) Expression(وإذا كان الجدول التابع مفهرس على شكل تعبير         

  .إلى هذا التعبير
، وهـذا يقابـل     .F. إلى قيمة    OneToMany نغير خاصية    One-To-Manyإذا كانت العالقة ليست من نوع       

  .Set Skip بدون Set Relationإيعاز 
، والذي يعني أنه عنـد االنتقـال   Set Skipيقابل استخدام إيعاز . T. إلى قيمة OneToManyتغيير خاصية 

فإن مؤشر القيود سوف يبقى مؤشرا على نفس القيد فـي الجـدول             ) Parent Table(ألب  عبر قيود الجدول ا   
  ).Child Table(األب إلى أن يتم انتقال المؤشر على جميع القيود المرتبطة في الجدول االبن 

  
حتى . T. هي   OneToMany فيجب أن تكون قيمة خاصية       One-To-Many إذا كان لدينا عالقة      -:مالحظة

  .في قاعدة البيانات) Persistent Relationship(ينا عالقة ثابتــة وموجودة لو كان لد
    

  Single and Multiple Document Interfaceإنشاء . ز 
  

  -: إمكانية إنشاء نوعين من التطبيقات وهماVFPيوفر 
)MDI(Multiple Document Interface :-  تطبيق يحتوي على شاشة رئيسية واحدة وبقية الـشاشات 

 فهـي تحتـــوي  VFP هو الشاشة الرئيسية لتطبيق    MDIوكمثال على   . محتواة فيها أو عائمة على سطحها     
  .Designer Windows، وعلى Command Window ،Edit Windowعلى 

  
)SDI(Single Document Interface :-  تطبيق يحتوي على شاشة واحـدة )   أو عـدد مـن الـشاشات (

  ).Windows Desktop(لظهور على شاشة سطح المكتب المستقلة عن بعضها البعض في ا
  

  -: يوفر عدة أنواع من النماذجVFPولغرض إنشاء هذه األنواع من الشاشات فإن 
Child Form:- هو Form محتوى ضمن شاشة أخرى، تستخدم في إنشاء MDI .  وهذا النموذج ال يمكـن

فـإن هـذا   ) minimize(غير نافـذة األب  ، وإذا تم تص)Parent Form(تحريكه خارج حدود النموذج األب 
Form يحصل له minimizeأيضا .  
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Floating Form:- هو Form تابع إلى Parent Form ولكنه غير محتوى ضمنه، ويمكن تحريكه إلى أي 
  .MDIيستخدم هذا النوع إلنشاء . موضع في الشاشة، وإذا تم تصغير نافذة األب فإنه يصغر معه

  
Top Level Form:- هو Form مستقل بدون Parent Form يستخدم إلنشاء تطبيقات SDI أو ألن يكون 

Parent Form يحتوي على Formsأخرى .  
  .VFP في Formsأنواع ) ٤-٤(ويوضح الشكل 

  

  Formsأمثلة على ) ٤-٤(الشكل 
  تحديد نوع النموذج. ح 

ائص معينـة فـي نافـذة        بنفس الطريقة، ولكن يمكن تحديد نوعه من خـالل خـص           Formsيتم إنشاء جميع    
  ).Properties Window(الخصائص 

  
  -: نتبع ما يليChild Formلتحديد 

  -: إلى أحد القيم التاليةShowWindowنغير قيمة خاصية * 
  In Screen: - النموذج األب هو النافذة الرئيسية للتطبيقVFP.  
  In Top-Level Form: -يـتم  . م استعراض النمـوذج االبـن   النموذج األب هو النموذج الفعال عندما يت

  .Top-Level Formاستخدام هذا  االختيار إذا أردنا أن يظهر النموذج االبن ضمن أي 
 أو نغيـره  maximizeإذا أردنا أن يكون االبن مرتبط باألب عند عمل        . T. إلى   MDIFormنغير خاصية   * 

  . لهmaximizeند عمل إذا أردنا أن يستقل النموذج االبن إلى نافذة منفصلة ع. F.إلى 
  

  -:  نتبع ما يليFloating Formلتحديد 
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  -: إلى أحد القيم التاليةShowWindowنغير قيمة خاصية * 
 In Screen: - النموذج األب هو النافذة الرئيسية للتطبيقVFP.  

In Top-Level Form: -م اسـتخدام  يت.  النموذج األب هو النموذج الفعال عندما يتم استعراض النموذج االبن
  .Top-Level Formهذا االختيار إذا أردنا أن يظهر النموذج االبن ضمن أي 

  ..T. إلى Desktopنغير خاصية * 
  

  -:  نتبع ما يليLevel Form-Topلتحديد 
  .As Top-Level Form - ٢ إلى ShowWindowنغير قيمة خاصية * 

  

  VFPإخفاء الشاشة الرئيسية لتطبيق 
، ولغرض VFP فإننا قد نرغب في عدم إظهار الشاشة الرئيسية للتطبيق Top-Level Formإذا كنا نعمل في 

  -:عمل هذا الشيء فإننا نتبع الخطوات التالية
  -: نكتب العبارة التاليةForm داخل Initالمسمى ) Event(في الحدث * 

Application.Visible = .F. 
  -:التالية  نكتب العبارة Form داخل Destoryفي الحدث المسمى * 

Application.Visible = .T. 
  .Form التابعة إلى Methods أو Events في أحد ThisForm.Releaseويجب التأكد من وجود العبارة 

  

  Form Setsالتوسع بالنماذج باستخدام . ط 
  -: والذي يمتلك الخصائص التاليةform setيمكن التعامل مع عدد من النماذج باستخدام 

  . في نفس الوقتFormsهار أو إخفاء كل من الممكن إظ*
  . للسيطرة على مواقعهاFormsمع عدد من ) Visually(من الممكن التعامل بصورة مرئية *
 Data تشترك فـي  Formsلذا كل ) scx(. تشترك في ملف شاشة واحد Form Set في Formsلكون كل *

environmentولهذا السبب إذا حركنا .  واحدةrecord pointerي أحد  فForms فإن هذا التحريك سينعكس 
  .Form Set التي تنتمي إلى نفس Formsفي بقية 

  

  -:  عن طريق ما يليForm Setيمكن إنشاء 
  .Create Formset نختار Formمن قائمة اختيار 

ولحـذف  . Add New Form نختار Form، من قائمـة اختيار Form Set إلى Formsولغـرض إضافـة 
Formل  موجود داخForm Set من مربع ،Form الموجود أسفل Form Designer نختار  Form ثم من ،

  .Remove Form نختار Formقائمة اختيار 
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  Form  Controlsمسیطرات النماذج     . ٥

  
  .VFPيبين التصنيف الهرمي لصنوف كائنات ) ١-٥(الشكل 

  

  VFPالتصنيف الهرمي لصنوف كائنات ) ١-٥(الشكل 
  

   & Container Classes تقسم إلى قسمين رئيسيين وهما VFPيتبين لنا أن صنوف ) ١-٥ (من الشكل
non-Container Classes  وبشكل اخر يمكن رؤية الصنوف من وجهة نظر أخرى حيث يمكن أن يحتـوي Form 

. Data  والنوع الثاني غير مرتبط مـع      Data يرتبط مع    Controls النوع األول من     - :Controlsعلى نوعين من    
 سوف تخزن في مصدر بيانات المسيطر       Control فقيمة هذا    Data مرتبطة مع    Controlsفعند تعامل المستخدم مع     

)Data Source ( والذي يمكن أن يكون حقل في جدول)Table Field ( أو متغير)Variable .( يتم ربطControl 



                          صديق قيس عبد الرمحن الدوسري كلية احلاسوب                                                                       –جامعة االنبار 

  )٨٦-٢٧(  ذ
 

 فالخاصـية  Gridحالة كون المسيطر من نوع ، أو في )ControlSource( عن طريق التعامل مع خاصية       Dataمع  
  ).RecordSource(التي تربط المسيطر مع البيانات هي 

لذلك هناك عدد من المسيطرات التي يمكن استخدامها إلنجـاز          .  بمرونتها عند االستخدام   VFP في   Controlsتتميز  
ى يتمكن مستخدم النظام من معرفـة       عمل محدد، ولهذا السبب فإنه يجب إيجاد أسلوب ثابت الستخدام المسيطرات حت           

 LABELفمـثال   . وتوقع ما يمكن أن ينجزه عند رؤيته لواجهة االستخدام والشاشات المصممة من قبل مصمم النظام              
 هـو عـن طريـق    Click Event، ولكن المألوف لدى المستخدمين أنه يتوقـع أن  Click Eventيوجد فيه الحدث 

COMMAND BUTTONS.  
  -:ي يرغب مصمم النظام من درجها في النماذج تقع ضمن واحدة من األقسام التاليةمعظم العمليات الت

  .إعطاء المستخدم مجموعة من الخيارات المحددة مسبقا  
  .قبول إدخال المستخدم للبيانات التي ال يمكن تحديدها مسبقا  
  .قبول إدخال المستخدم للبيانات ضمن مديات محددة  
  .ات محددةالسماح للمستخدم من إجراء فعالي  
  .إجراء فعاليات محددة في أوقات معينة  
  .عرض المعلومات  

  
  Option Button Groupsاستخدام  . أ 

 يحتوي على عدد من الخيارات، يتيح للمستخدم تأشير أحد الخيارات بدال من إدخـال  Containerهو عبارة عن    
  .البيانات إلى القاعدة لضمان عدم حصول خطأ في اإلدخال

، ويمكن تغيير عدد الخيـارات عـن   )٢( فإن القيمة البديهية لعدد الخيارات فيه هو Option Groupعند إنشاء 
  .ButtonCountطريق تغيير قيمة الخاصية 

 يؤشر رقم االختيار الذي تم تحديده من قبل المستخدم، فمثال إذا اختار المستخدم الخيار الرابـع            Valueالخاصية  
  ). ٤( يساوي  سوفoption group لهذا Valueفإن 

 سـوف تكـون     Value فإن قيمة الخاصـية      Character هو عبارة عن     ControlSourceإذا كانت الخاصية    
  .وليس رقمه) Caption(عنوان االختيار 

 على حدة، ويمكن تغييـر خـصائص كـل خيـار أو كتابـة      option groupيمكن التعامل مع كل خيار داخل 
  .عة لكل خيار على حدةالتاب) Methods(اإليعازات داخل الصيغ 

، فمـثال إذا أدرنـا أن نغيـر عنـوان     )Design Time(يمكن تغيير خصائص الخيارات أثناء وقت التـصميم  
)Caption ( الخيار المسمىoptCust في option group اسمه opgChoiceفنكتب اإليعاز التالي :-  

ThisForm.opgChoice.optCust.Caption = "Sort by Customer" 
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 Buttonsعن طريق استخدام الخاصـية  ) Run Time(ويمكن تغيير خصائص الخيارات أثناء وقت التنفيذ كما 
 المـسمى  option group هـو ثالـث خيـار فـي     optCustعن طريق تحديد رقم الخيار، فمـثال إذا كـان   

opgChoiceفنكتب اإليعاز التالي :-  
ThisForm.opgChoice.Buttons(3).Caption = "Sort by Customer" 

، فمـثال  SetAllالمسمى ) method( نستخدم الصيغة option groupولتغيير خاصية محددة لكل الخيارات في 
  -: فنكتب اإليعاز التاليopgMyGroup اسمه option group لكل الخيارات في Disableإذا أردنا أننعمل 

  
ThisForm.opgMyGroup.SetAll("Enabled",.F.,"OptionButtons") 

 فإنها تظهر بلون خلفية يمكن تغييره من خالل الخاصـية           Disableفي حالة   ) Buttons(ما تكون الخيارات    عند
DisabledBackColor         وبلون أمامي يمكن تغيير من خالل الخاصية DisabledForColor .   كما ويمكن عمل

ات تكـون غيـر فعالـة    وينتج عنه أن كل الخيـار . F. للقيمة option group التابعة إلى Enabledالخاصية 
)disabled.(  

 مـن  Control Source لتحديد أي خيار تم تأشيره، فإذا كانت الخاصـية  Valueيمكـن اســتخدام الخاصية 
 مكون من خمسة خيارات وتم ضغط الخيار الثالث مثال فإن option group، وكان لدينا Numericنوع بيانات 

Value ٣( ستكون مساوي إلى (غط أي خيار فإن وإذا لم يتم ضValue ستكون مساوية إلى )صفر.(  
  

  Drop Down List Box  و List Boxاستخدام . ب 
 - ٢ مساوية إلـى  Style فيه خاصية Combo Boxهو  (Drop-Down List Box و List Boxالمسيطرات 

DropdownList( تتيح للمستخدم قائمة متحركة ،scrollable list ت أو أجـزاء   تحتوي على عدد من الخيـارا
ممكن ان تكون مرئية ) items( يوجد عدد محدد من العناصر list boxاالختالف بينهما أنه في . من المعلومات

 هناك فقط عنصر واحد يكـون مرئيـا، إال أن المـستخدم    drop down list boxدائما في كل وقت، بينما في 
  .drop down list box  لكي يستعرض قائمة متحركة لعرض عناصرclickيستطيع أن يعمل 

 والتي غالبا ما يـتم تغيرهـا أثنـاء    drop down list box و list boxويوضح الجدول أدناه بعض خصائص 
Design Time.  

  
Property Description 
ColumnCount The number of columns in the list box. 
ControlSource Where the value that a user chooses from the list is stored. 

MoverBars Whether mover bars are displayed to the left of list items so that a user can easily 
rearrange the order of items in the list. 

Multiselect Whether the user can select more than one item in the list at a time. 
RowSource Where the values displayed in the list come from. 

RowSourceType 
Whether the RowSource is a value, a table, a SQL statement, a query, an array, a 
list of files, or a list of fields. 

  list box / drop down list boxجدول يوضح بعض خصائص 
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وإذا . numericوالقيمة البديهية هي    . character أو   numeric يمكن أن تكون     List التابعة إلى    Value  الخاصية -:مالحظة
 إذا كنـا    Valueفي الخاصية   ) empty( فنضع قيمة فارغة     character من نوع    RowSourceكانت الخاصية   

ـ    .  بيانات الخيار المنتخب  Valueنريد أن تعكس الخاصية      ن طريـق ضـغط   ويمكن إدخـال قيمـة فارغـة ع
SPACEBAR وبعدها BACKSPACE لهذه الخاصية في Properties window.  

  
  .list boxبالنسبة إلى ) methods(يوضح الجدول أدناه بعض الصيغ 

Method Description 
AddItem Adds an item to a list with a RowSourceType of 0. 
RemoveItem Removes an item from a list with a RowSourceType of 0. 
Requery Updates the list if the values in the RowSource have changed. 

  
 RowSourceTypeيانات مختلفة عن طريـق تغييـر الخاصـية     بعناصر من مصادر بlist boxيمكن إمالء 
  .RowSourceوالخاصية 
). الخ …array أو tableمثال  (list box تحدد نوع مصدر البيانات الذي يغذي RowSourceTypeالخاصية 

 .RowSourceوعند تحديد نوع المصدر يمكن بعدها تحديد المصدر نفسه عن طريق الخاصية 

  
  .List Boxاه أنواع مصادر البيانات بالنسبة إلى ويوضح الجدول أدن

RowSourceType Source of the List Items 
٠ None. Programmatically add items to the list. 
١ Value 
٢ Alias 
٣ SQL Statement 
٤ Query (.qpr( 
٥ Array 
٦ Fields 
٧ Files 
٨ Structure 
٩ Popup. Included for backward compatibility. 

  
  .list boxأدناه توضيح ألنواع مصادر البيانات بالنسبة إلى 

None:-   إذا كان RowSourceType يساوي صفر، نستطيع إضافة عناصر إلى list    عـن طريـق الـصيغة 
AddItem          وكما في المثال التالي الذي يضيف العناصر إلى list   اسمه lstMyList   ي اسـمه    داخل النموذج الذ

frmForm1:-  
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frmForm1.lstMyList.RowSourceType = 0 
frmForm1.lstMyList.AddItem("First Item") 
frmForm1.lstMyList.AddItem("Second Item") 
frmForm1.lstMyList.AddItem("Third Item") 

  
  -: وكما في اإليعاز التاليlist يتيح لنا حذف العناصر من RemoveItemوالصيغة 

 
frmForm1.lstMyList.RemoveItem(2) 

  
Value:-    إذا عملنا RowSourceType    فإننـا نـستطيع وضـع قـيم متعـددة للخاصـية             )١( مساوية إلى ،

RowSourceوكما في المثال التالي :-  
 
Form1.lstMyList.RowSourceType = 1 
Form1.lstMyList.RowSource = "one,two,three,four" 

  
Alias:-    إذا عملنا owSourceTypeR   فإننا نستطيع إدراج حقل واحد أو أكثر مـن جـدول   )٢( مساوية إلى ،
 listفإن أول حقل في الجدول سيظهر فـي  ) ١ أو ٠( مساوية إلى ColumnCountفإذا كانت الخاصية . مفتوح

box فإن أول ثالثة حقول ستظهر في ) ٣(، وإذا تم تغييره مثال إلىlist boxوهكذا .  
  
tSQL Statemen:- إذا عملنا RowSourceType نستطيع وضع )٣( مساوية إلى ،SQL-SELECT  فـي 

  -:، والمثال التالي يوضح هذاRowSourceخاصية 
 

SELECT * FROM Customer INTO CURSOR mylist 
  

  .quotation mark داخل SELECT عن طريق البرمجة، يجب تذكر أن نضع RowSourceإذا تم تغيير 
  

Query:-نا  إذا عملRowSourceType فنستطيع أن نجعل مـصدر بيـانــات   )٤( مساوية إلى ،list box 
والمثال التـالي يوضـح   . Query Designerمصمم باستخدام ) Query(هـو عبــارة عـن نتيجة استفسار 

  -:ذلك
THISFORM.List1.RowSource = "region.qpr" 

  
Array:- إذا عملنا RowSourceType ٥( مساوية إلى(مكن تغذية ، يlist box  من مـصفوفة )array (  تـم

  .إنشاؤها من أي مكان آخر في التطبيق
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  ). كمصدر بيانات، ألنها تسبب الكثير من المشاكلarrayتجنب قدر اإلمكان استخدام : مالحظة 
  

Fields:-    إذا عملنا RowSourceType    نستطيع تغذية    )٦( مساوية إلى ،list box      عن طرق حقل من جدول 
  .ة حقول مفصولة بفوارزأو عد

  -:Rowsource نستطيع وضع المعلومات التالية في خاصية fieldsعند استخدام 
  field  
  alias.field 
  alias.field,field,… 

  .يمكن درج حقول الجدول هنا بغض النظر عن ترتيبها األصلي في الجدول) ٢(على العكس من 
Files:-  إذا عملناRowSourceType فسيتم تغذية )٧( مساوية إلى ،list box    من الملفـات الموجـودة فـي 

كما في . ، إضافة إلى وجود خيارات أخرى لتغيير القرص ولتغيير المكتبة)current directory(المكتبة الحالية 
 .الشكل أدناه

 

  
  ٧ فيه تساوي RowSourceType قيمة الخاصية list box) ٣-٥(الشكل

  
مـثال  ( إلى االستطالة المطلوبة     RowSourceطالة محددة، نغير خاصية     إذا أردنا أن نستعرض ملفات ذات است      

DBF.(   
  

Structure:- إذا عملنا RowSourceType فسيتم تغذية )٨( مساوية إلى ،list box   من حقول فـي جـدول 
ن هذا النوع يكون مفيدا إذا أردنا أن يقوم المستخدم بالبحث عن حقل معـي             . RowSourceيتم تحديده عند تغيير     
 .لترتيب الجدول عليه

 
Popup:- هذا النوع وضع ألجل التوافق مع اإلصدارات القديمة للتطبيق VFP.  
   ذات أكثر من عمودList Box إنشاء 
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 ذات أكثر من عمود وذلك عـن  list box، إال أنه يمكن إنشاء )١( هو list boxالقيمة البديهية لعدد األعمدة في 
 إلـى  ColumnWidthsإلى عدد األعمدة المطلوب، وتغييـر خاصـية     ColumnCountطريق تغيير خاصية    

  -:كما في المثال. المساحة المطلوب إظها كل حقل فيه
 
THISFORM.listbox.ColumnWidths = "10, 15, 30" 
 

 إلى RowSourceوأخيرا نغير الخاصية ). Fields -  ٦( إلى RowsourceTypeوبعدها نغير خاصية 
  -:كما في المثال. الحقول المطلوب عرضها

 
form.listbox.RowSource = "contact,city,country" 

  
  Check Boxاستخدام . ج 

  ).Boolean) True & False للســماح للمستخدم بالتعامل مع حالة Check boxيمكن اســتخدام 
هـذه الحـاالت   ، ويوضح الجدول أدناه Check box بالنسبة إلى Valueهناك فقط أربعة حاالت لقيمة خاصية 

  .األربعة
 

 
  
  
  
  
  

  .Ctrl+0  عن طريق ضغط Check box إلى NULL يمكن للمستخدم إعطاء قيمة -:مالحظة
  

 بأن تشير إلى حقل منطقي في جدول بيانـات  Check box بالنسبة إلى ControlSourceإذا أعطينا الخاصية 
)logical field( فإن ،check boxالمة صح إذا كانت قيمة الحقـل   سوف يظهر على شكل مربع داخله ع.T .

ويظهر مربع فارغ بلـون رصاصـي غـامق إذا كانـت القيمـة              . F.ويظهر مربع فارغ إذا كانت قيمة الحقل        
NULL. 

  
  Text Boxاستخدام . د 

 هو المسيطر األساسي الذي يسمح للمستخدم من إضافة وتحديث قيم البيانـات لكـل أنـواع    text boxالمسيطر 
  .Memoا البيانات ما عد

0 or .F. 
  

1 or .T. 
 
2 
 
.NULL. 
 

 بالنسبة Valueحاالت خاصية 
  Check boxإلى 
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إذا قمنـا بتغييـر قيمـة    . Value نقوم أوال بتأشير خاصـية  text boxولتأشير أو تغيير العبارة التي تظهر في 
 Value فإن القيمة المعروضة فيه سوف تخزن في الخاصـية  text box بالنسبة إلى ControlSourceخاصية 

  .ControlSourceوكذلك في الحقل أو المتغير المقترن بالخاصية 
  

المقترنـة  ) method( نكتب عبارات السيطرة فـي الـصيغة   text boxولغرض التحقق من القيمة المدخلة في 
.) F(.وإذا رجعت قيمـة  . ٠أو .) F(.فإذا كانت القيمة الداخلة خاطئة فإن قيمة الرجوع سيكون        . Validبالحدث  

ـ ". Invalid Input"ستظهر عبارة   أو WAIT WINDOWا نـستخدم  وإذا أردنا أن نظهر العبارة الخاصة بن
MESSAGEBOX () في عباراتValid فمثال إذا كان لدينا . ٠ ونرجعtext box  ندخل فيه قيمة تاريخ فـي 

 الخـاص بالمـسيطر   Validالمستقبل، فإننا نستطيع التحقق من ذلك عن طريق كتابة العبارات التالية في الحدث       
text boxوكما يلي ،:-  

  
IF CTOD(THIS.Value) < DATE( ) 
   = MESSAGEBOX("You need to enter a future date",1) 
   RETURN 0 
ENDIF 

  
  .SelectOnEntry عندما يحصل عليه تأشير نغير قيمة الخاصية text boxوإذا أردنا أن نختار كل العبارة في 

 ونـستخدم خاصـية   text box لتحديد القيمة التي يمكن إدخالها في InputMaskكما ونستطيع استخدام خاصية 
Format لتحديد كيفية ظهور العبارة في text box.  

نغير قيمة ) Passwordمثل واجهات كلمات المرور  (text boxوإذا أردنا أن ال تظهر العبارة التي ندخلها إلى 
  .أو أي رمز حرفي عام آخر*  إلى text box بالنسبة إلى PasswordCharخاصية 

خصائص يمكن تغييرها لتسهيل عملية إدخال قيم التاريخ والجدول أدناه يوضح هـذه   عدة text boxكما ويمتلك 
  .الخصائص

  
Property Description 
Century Whether the first two digits of the year are displayed or not. 

DateFormat 
Format the date in the text box to one of fifteen predetermined 
formats, such as American, German, Japanese. 

StrictDateEntry Setting StrictDateEntry to 0 - Loose allows a user to enter dates in 
more flexible formats than the default 99/99/99. 
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  . والتي غالبا ما يتم التعامل معهاtext boxويبين الجدول أدناه بعض الخصائص بالنسبة إلى 
Property Description 

Alignment 

Whether the contents of the text box are left justified, right justified, 
centered, or automatic. Automatic alignment depends on the data 
type. Numbers, for example, are right justified and characters are left 
justified. 

ControlSource The table field or variable whose value is displayed in the text box. 

InputMask 
Specifies the data entry rule each character entered must follow. For 
specific information about InputMask, see Help. 

SelectOnEntry Whether the contents of the text box are automatically selected when 
the text box receives the focus. 

TabStop 
Whether the user can tab to the control. If TabStop is set to .F., a user 
can still select the text box by clicking it. 

 

  
  Edit Boxاستخدام  . هـ

 character أو الحقول مـن نـوع   Memo فإننا نسمح للمستخدم من التعامل مع حقول edit boxعند استخدام 
 له عدد من الميزات منها السماح بإدخال البيانات بحرية والتنقل عبرها باستخدام األسهم Edit box. الطويلة جدا

  .scrollbars وباستخدام page down و page upأو 
  . والنموذج أدناه يمثل هذا الشيءtextنستطيع السماح للمستخدم من تحديث ملف من نوع 

  
  text لتحديث ملف من نوع Edit Boxمثال حول استخدام ) ٤-٥(الشكل 

  
   يستخدم إلغالق النموذج ونكتب فيه العبارةOKاالختيار 

Release ThisForm                  أوThisForm.Release 
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ليكن اسـم  . ( يستخدمان لفتح الملف واآلخر لخزن الملف بعد تحديثهSave و open Fileختياران اآلخران واال
  ).cmdSave هو Save واالختيار cmdOpenFile هو open Fileاالختيار 

  .open File الخاص باالختيار Clickالجـدول التالية يبين العبارات البرمجية التي تكتب في الحدث  
Code Comments 

CREATE CURSOR textfile ; 
  (filename c(35), mem m) 
APPEND BLANK 

Create a cursor with a character field to hold the name of the text file and a 
memo field to hold the contents of the text file.  
 
Add a blank record to the cursor. 

REPLACE textfile.FileName WITH ; 
  GETFILE("TXT") 

Use the GETFILE( ) function to return the name of the file to open. Store the 

name in the FileName field of the cursor. 
IF EMPTY(textfile.FileName) 
   RETURN 
ENDIF 

If the user chooses Cancel in the Get File dialog box, the FileName field will 
be empty and there will be no file to open. 

APPEND MEMO mem FROM ; 
  (textfile.FileName) OVERWRITE Fill the memo field with the text in the file. 
THISFORM.edtText.ControlSource = ; 
  "textfile.mem" 
THISFORM.Refresh 

Set the ControlSource of the edit box on the form. 

THISFORM.cmdSave.Enabled = .T. Enable the Save button. 

  
  .Save الخاص باالختيار Click والجدول التالي يحتوي على العبارات التي تكتب في الحدث 

Code Comments 
COPY MEMO textfile.mem TO ; 
  (textfile.filename) Overwrites the old value in the file with the text in the memo field. 

 
 . والتي غالبا ما تستخدم عند التعامل معهEdit Boxئص والجدول التالي يبين بعض خصا

Property Description 

AllowTabs 
Whether the user can insert tabs in the edit box instead of moving to the 
next control. If you allow tabs, be sure to indicate that users can move to 
the next control by pressing CTRL+TAB. 

HideSelection Whether selected text in the edit box is visibly selected when the edit 
box doesn’t have the focus. 

ReadOnly Whether the user can change the text in the edit box. 
ScrollBars Whether there are vertical scrollbars. 

  
  Combo Boxاستخدام . و 

combo box يمتلك خواص list box وخواص text boxهناك نوعان من .  معاcombo box وهما Drop-

down combo و Drop-down list . ويمكن تحديد نوعcombo box عن طريق تغيير الخاصية Style.  
) method(لية فـي الـصيغة    عن طريق كتابة العبارة التاdrop-down comboيمكن إضافة عنصر جديد في 

  -: وكما يليValidالمقترنة بالحدث 
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This.AddItem(This.Text) 
 comboعلى العموم قبل إدخال قيمة جديدة من الفضل التحقق من عدم وجود هذه القيمة مسبقا فـي عناصـر   

boxوكما يلي :-  
lItemExists = .F. && assume the value isn’t in the list. 
FOR i = 1 to THIS.ListCount 
   IF THIS.List(i) = THIS.Text 
      lItemExists = .T. 
      EXIT 
   ENDIF 
ENDFOR 
IF !ItemExists 
   THIS.AddItem(THIS.Text) 
ENDIF 

  . والتي يتم التعامل معها غالباcombo boxالجدول التالي يبين بعض خصائص 
  

Property Description 

ControlSource 
Specifies the table field where the value that the user chooses or 
enters is stored. 

DisplayCount Specifies the maximum number of items displayed in the list. 

InputMask 
For drop-down combo boxes, specifies the type of values that can be 
typed in. 

IncrementalSearch 
Specifies whether the control tries to match an item in the list as the 
user types each letter. 

RowSource Specifies the source of the items in the combo box. 

RowSourceType 

Specifies the type of the source for the combo box. The 
RowSourceType values for a combo box are the same as for a List. 
For an explanation of each, see Help or the discussion on list boxes 
earlier in this chapter. 

Style Specifies whether the combo box is a drop-down combo or a drop-
down list. 

  
 Spinnerاستخدام . ز 

 للسماح للمستخدم اختيار قيمة معينة من بين مجموعة من القيم أو طبع القيمة مباشـرة داخـل             spinnerيستخدم  
spinner.  

 وتوضع فيهما أعلى قيمـة  SpinnerHighValue والخاصية   KeyboardHighValueيتم تغيير قيمة الخاصية     
  .spinnerدخاله في يمكن للمستخدم إ

 حيث توضع فيهمـا     SpinnerLowValue والخاصية   KeyboardLowValueوبنفس الحالة بالنسبة للخاصية     
  .spinnerأقل قيمة يمكن للمستخدم إدخاله في 
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  . والتي غالبا ما يتم التعامل معهاspinnerوالجدول التالي يبين بعض خصائص 

Property Description 

Interval 
How much to increment or decrement the value each time the 
user clicks the Up or Down buttons. 

KeyboardHighValue The highest value that can be entered into the spinner text box. 
KeyboardLowValue  The lowest value that can be entered into the spinner text box. 

SpinnerHighValue  
The highest value that the spinner will display when the user 
clicks the Up button. 

SpinnerLowValue  The lowest value that the spinner will display when the user 
clicks the Down button. 

  
  Command Buttons Group و Command Buttonsاستخدام . ح 

 داخـل   Clickمن أكثر المسيطرات استخداما في التطبيقات، وغالبا ما توضع العبارات البرمجية فـي الحـدث                
Command buttons.  

  . األكثر شيوعاCommand Buttonويبين الجدول التالي بعض خواص 
Property Description 

Cancel 
Specifies that the code associated with the Click event of the command 
button executes when a user presses ESC. 

Caption Text displayed on the button. 
DisabledPicture The .bmp file displayed when the button is disabled. 
DownPicture The .bmp file displayed when the button is pressed. 
Enabled Whether the button can be chosen. 
Picture The .bmp file displayed on the button. 

 بحيث يمكن معالجتهم كلهم مع بعض أو كل واحد علـى  group في command buttonsويمكن أيضا إدراج 
 Command buttons التـابع إلـى   Clickدث واحدة في الح) method(وإذا أردنا أن نعمل مع صيغة . حدة

group فإن الخاصية ،Value التابعة إلى group سوف يكون فيه رقم Command Button  الذي حدث عليـه 
Click .والمثال التالي يوضح هذا:-  

DO CASE 
   CASE THIS.Value = 1 
WAIT WINDOW "You clicked " + THIS.cmdCommand1.Caption; NOWAIT 
      * do some action 
   CASE THIS.Value = 2 
WAIT WINDOW "You clicked " + THIS.cmdCommand2.Caption; NOWAIT 
      * do some other action 
   CASE THIS.Value = 3 
WAIT WINDOW "You clicked " + THIS.cmdCommand3.Caption; NOWAIT 
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      * do a third action 
ENDCASE 

 command buttons ضـمن  Buttons التابع ألحـد  Click إذا كتبنا عبارات برمجية داخل الحدث -:ةمالحظ

group                  فإن هذه العبارات ستنفذ حتى ولو كان هناك عبـارات برمجيـة داخـل الحـدث Click     التـابع إلـى 
command buttons group.  

  
  Timer Controlاستخدام . ط 

  .ات معينة في أوقات محددة دون تدخل المستخدم لتنفيذ فعاليTimer Controlيستخدم 
خاصية .  التي بين حدث وحدث آخر     milliseconds  والذي يحدد عدد      Interval توجد فيه خاصية     Timerكل  

Intervalفيها بعض التحديدات عند برمجتها وهي :-  
  Interval    والذي يعني أن أكبر      ٢١٤٧٤٨٣٦٤٧ إلى   ٠ هو بين Interval    ٥٩٦,٥ مـسموح بـه هـو 

  ). يوم٢٤أكثر من (ساعة 
 داخل system clock متساويا، ولضمان الدقة يجب التحقق من Intervalليس مضمونا دائما أن يكون   

  .الحاسبة
، معالجـة  long loopإذا كان التطبيق يحتوي على تطبيقات أخرى تعمل حمال كبيرا على الحاسبة مثل   

Disk معالجة ،Port معالجة ،Networkى إيقاف  قد تؤدي إلTimer.  
  .Timerويبين الجدول التالي أهم خواص 

Property Setting 

Enabled 

If you want the timer to start working as soon as the form loads, set to 
true (.T.). Otherwise, leave this property set to false ) . F.). You may 
choose to have an outside event (such as a click of a command button) 
start operation of the timer. 

Interval Number of milliseconds between timer events. 

  ).٥-٥(كترونية كما موضح في الشكل  نأخذ مثال الساعة اإللTimerوكمثال تطبيقي على 

  Timerمثال حول ) ٥-٥(الشكل 
  ).Run Time ال يظهر أثناء Timer -:مالحظة(ويبين الجدول التالي المسيطرات داخل النموذج أعاله 

Control Property Setting 
LblTime Caption  

Timer1 Interval ٥٠٠) half a second( 
Timer1 Enabled True 
 

  .Timerوتكتب العبارات البرمجية التالية في الحدث 
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IF THISFORM.lblTime.Caption != Time() 
   THISFORM.lblTime.Caption = Time() 
ENDIF 

  
  ).تقريبا ثانية واحدة (milliseconds ٥٠٠ إلى Intervalع تغيير قيمة خاصية م

  
  Imagesاستخدام . ي 

 معظم الخواص والـصيغ واألحـداث   Imageوتمتلك ). bmp(. من إضافة صورة إلى النموذج    Imagesيسمح  
  . أو أي حدث آخرClickمثل بقية المسيطرات، فيمكن تغيير الصورة أثناء التنفيذ وعمل 

  .Imageوالجدول التالي يبين أهم خواص 
 

Property Description 
Picture The picture (.bmp file) to display. 
BorderStyle Whether there is a visible border for the image. 

Stretch 

If Stretch is set to 0  – Clip, portions of the picture that extend beyond 
the dimensions of the Image control are not displayed. If Stretch is set 
to 1 - Isometric, the Image control preserves the original dimensions of 
the picture and displays as much of the picture as the dimensions of the 
Image control will allow. If Stretch is set to 2 - Stretch, the picture is 
adjusted to exactly match the height and width of the Image control. 

  
  Labelاستخدام . ك 

  -: بما يليtext box عن Labelيختلف 
  .Data Sourceال يوجد لها   
  .ال يمكن تحديث قيمتها بشكل مباشر  
  .Tabال يمكن االنتقال إليها عن طريق   

  . برمجيا ليعكس ما هو مطلوبVisible و Captionيمكن تغيير خواص 
  .Labelويبين الجدول التالي أهم خصائص 

Property Description 
Caption The text displayed by the label. 
AutoSize Whether the size of the label is adjusted to the length of the Caption. 
BackStyle Whether the label is Opaque or Transparent. 
WordWrap Whether the text displayed on the label can wrap to additional lines. 
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  Shapesاستخدام . ل 
يمكن إضافة األشكال الهندسية إلى النماذج لتحسين النموذج أو لتقسيم كائنات النمـوذج إلـى مجـاميع، ويبـين                   

  .Design Time التـي يمكن العامل معها في Shapesالجـدول التالي أهـم خواص 
Property Description 
Curvature A value between 0 (90 degree angles) and 99 (circle or oval.( 

FillStyle 
Whether the shape is transparent or has a specified background fill 
pattern. 

SpecialEffect 
Whether the shape is plain or 3D. This only has an effect when the 
Curvature property is set to 0. 

  
  Lineاستخدام . م 

 والتي يمكن التعامـل معهـا       Line، ويبين الجدول التالي أهم خواص       Shapes بنفس استخدامات    Lineيستخدم  
  .Design Timeأثناء 

Property Description 
BorderWidth  
 

How many pixels wide the line is. 

LineSlant 
When the line is not horizontal or vertical, the direction of the slant. 
Valid values for this property are a slash ( / ) and a backslash  ) \.(  
 

  
  Gridاستخدام . ن 

 بدورها تحتوي علـى     Columnsوباإلضافة فإن   . Columns، يحتوي على أعمدة     Containerهو عبارة عن    
header    وتحتوي على controls              كل واحدة لها خصائصها وأحداثها وصيغها مما يوفر سيطرة كبيـرة علـى ،
  .Gridعناصر 

Grid       يوفر التعامل مع أعمدة وأسطر البيانات في النماذج، ولعل أفضل استخدام له هو في تصميم نمـاذج one-

to-manyماذج وصوالت االستالم والصرف في المخازن مثل ن.  
 ومن ثـم نـسقطه علـى شاشـة     form control toolbar من Grid إلى النموذج، يتم اختيار Gridوإلضافة 

  . إلى الحجم المطلوبdrugالنموذج ونعمل له 
 هـذه   وإذا عملنـا قيمـة    .  إلى عدد األعمدة المطلوب    ColumnCount نغير الخاصية    gridلتحديد عدد أعمدة    

  . سوف يحتوي على عدد أعمدة مساوية لعدد األعمدة في الجدول المرتبط بهgrid فإن ١-الخاصية مساوية إلى 
 وذلك إما عن طريق نقر الزر األيمن للفأرة إلظهـار قائمـة        Gridيمكن تحديث خواص أي عمود أو سطر في         

 object في مربع Properties windows أو عن طريق نافذة Editاالختيارات الخاصة بالمسيطر ونختار منه 
  .نختار العمود المطلوب تحديث خواصه
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 Edit، فإذا أردنا أن نخرج مـن        grid فإنه سوف يرسم إطار حول       grid للمسيطر   editوعندما نكون في حالة     
  .نضغط الفأرة في أي موقع آخر من النموذج

 فيتحول مؤشر الفأرة إلى خـط       headerطقة  ولتغير عرض العمود نحرك الفارة إلى الموقع بين عمودين في من          
 إلـى أن نـصل إلـى العـرض         drugعمودي وتظهر فيه أسهم صغيرة باالتجاهين، نختار العمود ونعمل لـه            

  .Properties Window في Widthأو يمكن عمل ذلك عن طريق تغيير خاصية . المطلوب
 في الجهـة  gridموقع بين أول وثاني سطر في  ونحرك الفأرة إلى الeditولتغيير ارتفاع السطر، ندخل في حالة     

 فيتحول المؤشر إلى خط أفقي وله أسهم صغيرة من أعلى وأسفل، نختار السطر ونعمـل لـه                  gridاليسرى من   
drugأو يمكن عمل ذلـك عـن طريـق تغييـر خاصـية      .  إلى االرتفاع المطلوبColumn's Hieght  فـي 

Properties Window.  
 عـن طريـق تغييـر قيمـة الخاصـية           Gridخدم من تغيير ارتفاع األسطر فـي         يمكن منع المست   -:مالحظة

AllowRowSizing إلى .F..  
يتــم اختيـار   )  على حدة أيضا   column ولكل   gridيمكن تغيير مصدر بيانات      (gridولتغيير مصدر بيانات    

grid    ونختار الخاصية RecordSourceType      ٠ والذي يمكن تغييره إلى - Table  ا أن نفتح جـدول      إذا أردن
وبعدها نختـار الخاصـية   .  إذا أردنا أن نربطه بجدول مفتوح أصال       Alias - ١ أو نجعل قيمته     gridليرتبط به   

RecordSource      ونكتب اسم الجدول أو Alias      ليكون هو مصدر بيانات grid .      وإذا أردنا أن نحدد الحقل الذي
  .لوب للعمود المطdatasourceيرتبط بكل عمود نغير خاصية 

 عـن طريـق جعـل    gridويمكن السماح للمستخدم من إضافة قيود جديدة إلى الجدول المعروض عن طريـق          
 AllowAddNew، وللسيطرة األكثر على اإلدخال نجعـل قيمـة       .T. مساوية إلى    AllowAddNewالخاصية  

  .Insert وإيعاز Append Blankونستخدم بدال عنه إيعاز . F.مساوية إلى 
 هو في عرض قيود الجدول االبن بينما نستعرض قيـود الجـدول األب عـن                grid استخدامات   واحدة من أكثر  

 gridطريق المسيطرات األخرى، بحيث إذا تنقل المستخدم عبر قيود الجدول األب فإن القيود التي ستظهر فـي                  
  .هي قيود الجدول االبن المقترنة بالجدول األب

 الخـاص بـالنموذج فـإن    data environmentول االبن موجودة في إذا كانت العالقة بين الجدول األب والجد
  . بين الجدولين ستكون سهلة جداone-to-manyعرض عالقة 

 text box غيـر  gridفي أعمـدة  ) الخ…، combo box ،check boxمثل ( آخر controlولغرض عرض 
  -:نتبع الخطوات التالية

 grid إليه، فيظهر إطار حـول  controlفة  نختار العمود المطلوب إضاProperties Windowفي   
  .Editللداللة على حالة 



                          صديق قيس عبد الرمحن الدوسري كلية احلاسوب                                                                       –جامعة االنبار 

  )٨٦-٤٢(  ذ
 

 نختار المسيطر المطلوب إضافته، وبعـدها نـضغط علـى العمـود     form controls toolbarمن   

. run time فـي  visible ولكنه يكون form designerالمسيطر الجديد سوف لن يظهر في . المطلوب
  ).٦-٥(كما في الشكل 

  
  ..F.  بالنسبة إلى العمود مساوية إلى sparse نعمل خاصية  
  . بالنسبة للعمود إلى المسيطر الجديد الذي تمت إضافتهCurrentControlنعمل خاصية   

  -: نتبع الخطوات التاليةgridوإذا أردنا أن نحذف المسيطر اإلضافي داخل عمود 
  . نختار المسيطرProperties Windows الموجود في objectفي مربع   
  . عن طريق ضغط الفأرة عليهActiveعل شاشة النموذج في حالة نج  
  .deleteنضغط مفتاح   

 ولغرض إظهاره بأفضل صـورة نغيـر الخـصائص    Combo Box إذا كان المسيطر المضاف هو -:مالحظة
  -:Combo Boxالتالية بالنسبة إلى 

BackStyle = 0       
Margin = 0 
SpecialEffect = 1  
BorderStyle = 0       

  
  
  
  
  
  
  

مثال على ) ٦-٥(الشكل 
 إلى عمود controlإضافة 

  gridفي 
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  -:Gridويبين الجدول التالي أهم خصائص 
Property Description 

ChildOrder 
The foreign key of the child table that is joined with the primary key of the 
parent table. 

ColumnCount 
Number of columns. If ColumnCount is set to - 1, the grid has as many 
columns as there are fields in the grid’s RecordSource. 
 

LinkMaster The parent table for child records displayed in the grid. 
RecordSource The data to be displayed in the grid. 

RecordSourceType 
Where the data displayed in the grid comes from: 
a table، an alias، a query، or a table selected by the user in response to a 
prompt. 

  
  -:ويبين الجدول التالي أهم خصائص األعمدة

Property Description 
ControlSource The data to be displayed in the column. This is often a field in a table. 

Sparse 

If Sparse is set to true (.T.), controls in a grid are displayed as controls 
only when the cell in the column is selected. Other cells in the column 
display the underlying data value in a text box. Setting Sparse to true 
(.T.) allows faster repainting if a user is scrolling through a grid with a 
lot of displayed rows. 

CurrentControl Which control in the grid is active. The default is Text1, but if you add a 
control to the column, you can specify it as the CurrentControl. 
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  Menus And Toolbars designتصمیم القوائم وأشرطة األدوات .  ٦

  
يقدمان طريق معالجة كفوء للمستخدم في السيطرة علـى إيعـازات           ) Toolbars(وأشرطة األدوات   ) Menus(القوائم  
دم بحيـث ال يتـضايق أو يمـل عنـد        التصميم المناسب للقوائم وأشرطة األدوات يوفران بيئة مناسبة للمستخ        . التطبيق

  .استخدام التطبيق، ويفهم أسلوب التعامل مع التطبيق بسهولة ويسر
  

  إنشاء القوائم. أ 
، حيث يتم إنشاء القـوائم،  )Menu Designer(معظم العمل الذي يتضمنه إنشاء القوائم يجري في مصمم القوائم 

  .القوائم الفرعية واختيارات القوائم
  ).menu designer(شاشة مصمم القوائم ) ١-٦(ويبين الشكل 

  )Menu Designer(شاشة مصمم القوائم ) ١-٦(الشكل 
  

  .Menu Designer، فتظهر لنا شاشة Menu ونختار New نختار Fileمن قائمة 
  -:  من ثالثة أقسام رئيسية وهيmenu designerيتألف 

  
  -: تحتوي على الخيارات  التاليةList box.  اوال 
)١ .(Prompt :  يدرج فيه عنوانmenu أو menu Bar.  
)٢ .(Result :   يظهر فيهcombo box فيه أربعة عناصر وهي :-  

 المقابـل اإليعـاز المقتـرن بهـذا     text box إذا تم اختيار هذا العنصر فيكتب في - :Command). أ(
  .االختيار

 الذي سيظهر في برنامج pad أسم text box إذا تم اختيار هذا العنصر فيكتب في - :Pad name). ب(
  . لهGenerateبعد عمل ) mpr(.القائمة 
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، create أسمه button المقابل إلى text box إذا تم اختيار هذا العنصر فسيتحول - :Submenu). ج(
 في الجهـة العلويــة   combo boxويتغير (وعند الضغط عليه نتحول إلى شاشة تصميم القائمة الفرعية 

  ). لهsubmenu إلى اسم االختيار الحالي المراد عمل menu barاليمـنى من 
 .Prompt option عند الضغط عليه تظهر شاشة اسمها button هـو عبـارة عـن -:option). د(

  
 أو اختيـارات  menu bar( الحـالي  menu تؤشر فيهـا مـستوى   menu level اسمها combo box.  ثانيا 

menu.(  
  

  -:، وهي كاآلتيcommand buttons من نوع أربعة مسيطرات.  ثالثا 
)١ .(Insert: - إلضافة اختيار جديد إلى menu.  
)٢ .(Insert Bar: - إلضافة اختيار جديد إلى Submenu.  
)٣ .(Delete: - لحذف االختيار من menu و submenu.  
)٤ .(Preview: - لعرض menuأثناء التصميم .  

  
 لهذا  activation اسم االختيار يجعل تحت الحرف خط، ويمكن عمل          قبل أي حرف من   < \ العالمة   -:مالحظة

  . عن بعضها عن طريق رسم خطmenu items تفصل -\والعالمة . االختيار عن طريق ضغط هذا الحرف
 وثـم   menu له، وذلك عن طريق اختيـار قائمـة          generation في التطبيق يجب عمل      menuقبل استخدام   

ويخزن ملـف التـصميم     ) بأي اسم يتم تحديده    (menu لخزن هذا    Promptة  ، فتظهر شاش  generateاختيار  
 menuوبعـد خـزن   . menu، هذا الملف هو عبارة عن جدول يخزن فيه المعلومات عن )mnx(.باالستطالة  

، ويحتـوي   )mpr(. ولكن باالستطالة    menu إلى ملف بنفس اسم      output لعمل   Promptتظهر شاشة أخرى    
  .menuج توليد هذا الملف على برنام

  
  shortcut menusإنشاء . ب 

، ويوفر طريقة سـريعة لعـرض اإلجـراءات    object عند ضغط الزر اأيمن للفأرة على shortcut menusتظهر 
 وبعـدها نربطهـا مـع    menus إلنشاء مثل هذه visual foxproنستخدم .  فقطobjectوالفعاليات التي تتعلق بهذا 

objectعمل فمثال يمكن .  المطلوبshortcut menu تحتوي عل اإليعازات cut ،copy ،paste والتي تظهر عند 
 ثـم  new وبعـدها  file نختـار القائمـة      menusوإلنشاء مثل هذه    . gridضغط الزر األيمن للفأرة على عمود في        

menu ونختار shortcut . عملية إضافةmenu items في shortcut menu هي نفسها في menu.  
، ونكتب right click، وندخل إلى الصيغة المتعلقة بالحدث object، نختار object إلى shortcut menuوإلضافة 

  -:اإليعاز التالي
do  menu_name.mpr 
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إلـى  ) extension.) mpr المطلوب، ويجب التأكد من إضـافة  shortcut menu هو اسم menu_nameحيث أن 
  .االسم

يارات القوائم، وهي طريقة ضغط مفتاح معين بينمـا نكـون مـستمرين     إلى اختkeyboard shortcutيمكن إضافة 
 keyboard shortcutوبـين  ) الحرف الذي يكون تحته خط(بالضغط على مفتاح آخر، والفرق بين حرف المعالجة 

  .ار نعالج االختيار المطلوب دون الحاجة إلى إظهار القائمة المرتبط بها هذا االختيkeyboard shortcutهو أنه في 
 الخاص بـه فتظهـر شاشـة    option المطلوب ونضغط في حقل menu نختار عنصر shortcut menuوإلنشاء 

prompt option . وفي مربعkey label  نضغط مجموعة المفاتيح المطلوبة إلنشاء هـذا shortcut .   وفـي مربـع
key text هي نفسها عادة ما تكون( نكتب العبارة التي نريد إظهارها جنب اختيار القائمة shortcut.(  

  
  .VFP في dialog box غير مسموح باستخدامه ألنه يغلق keyboard shortcut هو CTRL+J -:مالحظة

  
 الموجود في شاشة skip for معين إال بشرط محدد يمكن استخدام مربع menu itemولغرض إيقاف عمل 

prompt option بعد ضغط optionر لنا شاشة  الختيار القائمة المطلوب، فتظهexpression builder . كما في
  )٢-٦(الشكل 

  شاشة بناء التعابير) ٢-٦(الشكل 
فإن اختيار القائمة يحـصل     .) T(.، أما إذا كان     Enabledفإن اختيار القائمة يحصل له      .) F(.إذا كان التعبير نتيجته     

  .Disabledله 
  
 
  Creating Toolbarsإنشاء أشرطة األدوات . ج 
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طبيق يحتوي على فعاليات قد تتكرر أثناء العمل يمكن إضافة شريط أدوات لعمل هذه الفعاليات، ولغـرض                 إذا كان الت  
  .toolbar خاصة بهذا class يجب استخدام toolbarإنشاء 

 Based Onومن مربع . class نختار اسما لهذا class nameفي مربع . class ونختار new وثم fileنختار قائمة 
 Classالمـراد خـزن   ) Library( نطبع المكتبـة  Store Inوفي مربع .  األبClass ليكون هو Toolbarنختار 

فتظهر لنا شاشة تـصميم يمكـن   ). ٣-٦( الختيار مكتبة موجودة أصال كما في الشكل Comboالجديد فيه، أو نختار  
  .Object لألحداث التي تقع على هذا methods فيها وكتابة Objectدرج 

  اشة تحديد صنف جديدش) ٣-٦(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Reports Designingتصمیم التقاریر  . ٧
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 report أو مـنجم التقـارير   report designerوباستخدام مصمم التقارير . هناك عدة طرق تستخدم لتصميم التقرير

wizard           وفيما يلي الخطـوط العامـة      .  نستطيع إنشاء تقارير كفوءة وذات مظهر جيد وبأساليب عرض بيانات مختلفة
  .النشاء أي تقرير ترغب بتصميمه 

   
  تحديد الخطوط العامة للتقرير. أ 

فقد يكون التقرير بسيط ويشمل جدول واحد أو يكون التقرير معقـدا          . قبل إنشاء التقرير نحدد الصيغة العامة للتقرير      
  .غ العامة للتقاريرنماذج لبعض الصي) ١-٧(ويبين الشكل . ويحتوي على أكثر من جدول

  نماذج لبعض الصيغ العامة للتقارير) ١-٧(الشكل 
  

  .الجدول التالي يوضح هذه النماذج أعاله
Layout Type Description Examples 

Column One record per row with fields placed horizontally across the page 

Group/Total report1 
Financial reports 
Inventory 
Sales summary 

Row One column of records with fields placed vertically down the side Lists 

One-to-many One record or one-to-many relationship Invoices 
Account statements 

Multi-column More than one column of records with fields placed vertically down the 
left margin 

Telephone directory 
Business cards 

Label More than one column of records with fields placed vertically down the 
left margin; printed on special paper 

Mailing labels1 
Name tags 

  
  إنشاء التقارير. ب

  -:طرق بثالثة VFPيمكن إنشاء التقارير في 
  .Report Wizardإنشاء التقرير باستخدام . اوال 
  .Quick Reportإنشاء التقارير بشكل سريع عن طريق . ثانيا 
  .Report Designerتحديث تقرير موجود أو إنشاء تقرير عن طريق . ثالثا 
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  Report Wizardاستخدام . ج 
 report حيث يـوفر  report designer التصميم في  في تصميم التقارير ومن ثم تعديلreport wizardيمكن استخدام 

wizardالفقرات التالية :-  
  Report.  
  One-to-Many  
  Label  
  Mail Merge  

  ). المتداولة حالياVFPالفقرتين األخيرتين غير موجودة في نسخ تطبيق  (-:مالحظة
  . Report Wizardوبعدها نختار . Report ومن ثم New اختيار Fileولتصميم التقرير نختار من قائمة 

  .Mail و Label،وبنفس الطريقة يمكن اختيار report واختيار tools من قائمة report wizardكما ويمكن اختيار 
  

  تحديث محتويات التقارير. د 
 أو report wizard مصمم عـن طريـق   wizard، أو )report designerمصمم عن طريق (إذا كان لدينا تقرير فارغ 

quick report ، فيمكن تحديث محتويات التقرير عن طريقreport designer.  
، الحقـول،  labels التي تـسيطر علـى العنـاوين    controls يمكن إضافة report designerداخل ) bands(في حزم 

ل ولتحسين مظهر التقرير يمكن إدراج الخطوط واألشكا      . والمتغيرات، وكذلك التعبيرات التي نرغب في طباعتها في التقرير        
 .، وإدراج الصور واأللوان)الخ…مربعات، دوائر(الهندسية 

 bandsيمكن تغييـر حجـم   . لتحديد محتويات كل صفحة، مجموعة، وبداية ونهاية التقرير) bands(يتم استخدام ما يسمى     
ويبين ، bandsوالتقرير يحتوي على عدد من    . ، ونقلها من مكان إلى آخر وترتيب مواضعها في التقرير         controlsوإضافة  
  .report التي يمكن إدراجها في bandsبعض أنواع ) ٢-٧(الشكل 

   في التقاريرbandsبعض أنواع ) ٢-٧(الشكل 
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  .bandsويبين الجدول التالي أنواع استخدامات ) goup bands(ويمكن أن يحتوي التقرير على عدد من الحزم 
  

Use this band To print Use this command 
Title Once per report Choose Title/Summary from the Report menu. 
Page header Once per page Available by default. 

Column header Once per column Choose Page Setup from the File menu and set Column 
Number greater than 1. 

Group header Once per group Choose Data Grouping from the Report menu. 
Detail band Once per record Available by default. 
Group footer Once per group Choose Data Grouping from the Report menu. 

Column footer Once per column Choose Page Setup from the File menu and set Column 
Number greater than 1. 

Page footer Once per page Available by default. 
Summary Once per report Choose Title/Summary from the Report menu. 
 

  
  )Report Control(إضافة مسيطرات التقرير . هـ 

  . التي يمكن إضافتها إلى التقريرControlsيبين الجدول التالي أنواع 
To display Choose this control 
Table fields, variables, and other expressions Field 
Literal text Label 
Straight lines Line 
Boxes and borders Rectangle 
Circles, ovals, boxes with rounded corners, and borders Rounded Rectangle 
Bitmaps or general fields Picture/OLE Bound 
 

  
  تحديد مصادر بيانات التقرير. و 

 الخاصة بالتقرير، حيث يمكـن  data environmentيمكن إضافة مصادر البيانات إلى التقارير بسهولة عن طريق 
 .فة الجداول والمنظورات وترتيب هذه الجداول والمنظورات وفهرستها وحسب متطلبات التقريرإضا

  -: بإدارة مصادر البيانات في التقرير على النحو التاليData environmentوتقوم 
  .فتح الجداول والمنظورات عند فتح أو تنفيذ التقارير  
  .التعامل مع البيانات المقترنة بالجداول والمنظورات  
  .غلق الجداول عند انتهاء التقرير  

 أو عن طريق data environment نختار view، من قائمة data environmentوإلضافة جدول أو منظور إلى 
  .Addنقر الزر األيمن للفأرة ومن ثم نختار 

  .الخ… بنفس الطريقة عند تصميم النماذج من حيث الفهرسة والعالقاتdata environmentويتم التعامل مع 
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  إضافة مسيطرات الحقول. ز 
 والتي تمثل قيم الحقول في جدول أو منظور، قـيم المتغيـرات، أو   field controlsيمكن ان يحتوي التقرير على 
  .القيم الناتجة عن حسابات معينة

 data الخاصة بالتقرير، نقوم أوال بالدخول إلى شاشة data environmentوإلضافة حقل موجود في جدول ضمن 

environment              ومن ثم نؤشر الجدول المطلوب والحقل المراد درجه في التقرير ونعمل له drug    إلـى أن نـصل 
  . في ذلك الموقعdropبمؤشر الفأرة إلى الموقع المطلوب في مساحة التقرير ونعمل له 

  . أيضاreport designer toolbarويمكن إضافة هذا الحقل عن طريق 
  -:لتاليةولعمل هذا نتبع الخطوات ا

  .field نضيف مسيطر report control toolbarمن   
  .expression بعد مربع button فنختار report expressionبعد إلضافة المسيطر تظهر لنا شاشة   
  . للحقل المطلوبdouble click نعمل fieldفي مربع   

  
  Label Controlإضافة . ح 

 .تقرير مثل العناوين، عناوين الحقول، أو أي معلومات أخرى لطبع التعبيرات الثابتة في الLabelيمكن إضافة 

  -: نتبع الخطوات التاليةlabelوإلضافة مسيطر 
  .label نختار report controls toolbarمن   
  . نضغط على المسيطر ثم نؤشر موقعه في التقرير ونكتب العبارة المطلوبةreport designerمن   

 label ومن ثـم نؤشـر علـى    report control toolbar في labelيطر  موجود نؤشر على المسlabelولتحديث 
  .المراد تحديثه ونجري عليه التحديث

  
  )General Field(إضافة حقل عام . ط 

  -: في التقرير عن طريق ما يليOLEيمكن إضافة حقل عام يحتوي على 
  .Picture/OLE Bound نؤشر report control toolbarمن   
وهـي  ) ٣-٧(موقع المطلوب في التقرير فتظهر لنا الشاشة الموضحة بالـشكل            في ال  drugنعمل له     

  .report pictureشاشة 
  . الختيار الملف المطلوبfield في نهاية مربع button نطبع اسم الملف أو نضغط fieldفي مربع   
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  report pictureشاشة ) ٣-٧(الشكل 
  

 report، حيث يمكن التعامل مع كائنـات        report في   control ألي   paste، و   copy  ،cut يمكن عمل    -:مالحظة
  .Windowsمثل أي تطبيق آخر من تطبيقات 

  
  ترتيب المسيطرات في التقرير. ي 

لكل مسيطر على حدة أو بالنسبة إلى مواقع المسيطرات األخـرى           ) Alignment(نستطيع عمل ترتيب للمسيطرات     
 إلـى  controlحيث يمكـن نقـل   ). ٤-٧(ح في الشكل كما موض. layout toolbarويمكن عمل ذلك عن طريق 

  . آخر أو إخفاءه خلفهcontrol إظهاره أمام controlاليسار أو اليمين، توسيط 

 Layout Toolbar) ٤-٧(الشكل 
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  Grouping Dataتجميع البيانات . ك 
تتيح هذه العملية فصل بيانـات      . تقريربعد االنتهاء من تصميم الخطوط العامة للتقرير، نبدأ بتحديد مجموعات البيانات في ال            

  .كل مجموعة عن األخرى وإظهار العناوين والخالصات لكل مجموعة
  . حيث يمكن إضافة مسيطرات لهFooter و Group Headerعند عمل مجموعات، فإن كل مجموعة سوف تمتلك 

  -:كما ويمكن أيضا تحديد خيارات أخرى لكل مجموعة وهي
  . لتعريف كل مجموعةFooterو  headerطبع العبارات في   
  .طبع كل مجموعة في صفحة منفصلة  
  .إعادة تضفير عداد الصفحات عند طبع كل مجموعة في صفحة جديدة  

  .كما ونستطيع إظهار البيانات وفق الترتيب المطلوب عن طريق فتح الجدول في بيئة بيانات التقرير على الفهرسة المطلوبة
  

  إضافة مجموعة مفردة. ل 
ر ذو المجموعة المنفردة هو عبارة عن مستوى تجميع بيانات واحد، فمثال إذا أردنا أن نطبع تقرير لطبع كـل القيـود        التقري

  ).بشرط عمل فهرسة للجدول على المحافظة( لكل محافظة groupألفراد يعيشون في محافظة واحدة فنضع 
  -:وإلضافة مجموعة إلى التقرير نتبع ما يلي

 كما فـي  Data Grouping Dialog box، فتظهر لنا شاشة Data Groupingار  نختReportمن قائمة   
  ).٥-٧(الشكل 

  Data Grouping Dialog Box) ٥-٧(الشكل 
  .Expression Builder للدخول إلى شاشة Buttonأو نضغط .  نطبع التعبير المطلوبGroupفي مربع 

  .group نحدد خيارات Group Propertiesفي المساحة 
، grouping المـستخدم لعمـل   control، وعادة يكـون   bands إلى   controls ننقل أحد    expressionاء  بعد إنش 

  .Group Header Band إلى Detail Bandحيث يتم نقله من 
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   متعددةData Groupingإضافة . م 
  .لكل تقرير) data grouping( مجموعة ٢٠يمكن عمل 

  -:ة نتبع الخطوات التاليmultiple groupوإلضافة 
  ).٥-٧( الشكل Data Grouping نختار reportمن قائمة   
  .expression builder للدخول في button أو نضغط expression نطبع Groupفي مربع أول   
  . المطلوبةProperties نختار Group Propertiesفي   
  .group ونعيد الخطوتين السابقتين لكل Insertنختار   

  
  تحسين مظهر التقرير. ن 

االنتهاء من تحديد الخطوط العامة وبيئة البيانات للتقرير وإنشاء المجموعات، يمكن تحسين المظهـر الخـارجي               بعد  
نموذج لتقرير مع اإلمكانيات المتاحـة      ) ٦-٧( المتوفرة لهذا الغرض ويبين الشكل       toolsللتقرير عن طريق استخدام     
  .لتحسين المظهر الخارجي له

  
  

  ة لتحسين مظهر التقرير المتاحTools) ٦-٧(الشكل 
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  تعريف صفحة التقرير. س 
عند التخطيط إلنشاء التقرير يجب مسبقا معرفة كيفية ظهور الصفحة من حيث الحواشـي، نـوع الورقـة وحجمهـا       

  .وتفاصيل المسيطرات في التقرير) band(وارتفاع كل حزمة 
 Page Setupفتظهـر لنـا شاشـة    . Page Setup اختيـار  Fileولتحديد الهامش األيسر للتقرير، نختار من قائمة 

Dialog Box ٧-٧( كما في الشكل.(  

  Page Setupشاشة ) ٧-٧(الشكل 
  

، فتتغير صورة الصفحة إلظهـار الهـامش   Left Marginولتحديد الهامش، ندخل الرقم المطلوب للهامش في مربع 
 landscape(والختيار اتجاه الورقة . Size  نختار حجم الورقة المطلوب من قائمةPrint Setupوفي مربع . الجديد

  .Orientation ونختار الخيار المطلوب من مساحة Print Setupنضغط على ) Portraitأو 
  

  تحديد صيغة الحقول والمسيطرات. ع 
بعد إدراج الحقول والمسيطرات يمكن تغيير صيغتها ونوع البيانات التي يمكن طبعها، حيث إن البيانـات قـد تكـون            

Character ،Numeric أو ،Date .وكل نوع من هذه األنواع لها الصيغ الخاصة بها.  
 Report Expression Dialog Boxفتظهـر لنـا   . Field علـى  Double Click نضغط Fieldولتحديد صيغة 

ومن مربـع  ). ٨-٧( كما في الشكل Format Dialog boxفتظهر لنا شاشة . Format بعد مربع buttonفنضغط 
Format         نختار نوع البيانات لهذا الحقل أو المسيطر، فتظهر في مساحة Editing    الخيارات المتاحـة للـصيغ تبعـا 

  .وبعدها نختار موقع الطبع وخيارات الصيغة. لنوع البيانات
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  شاشة تحديد صيغ ظهور البيانات في التقرير) ٨-٧(الشكل 

  
  Changing Fontsتغيير البنط . ف

نوعه للحقول والعناوين وذلك عن طريق تأشير المسيطر المطلوب تغيير خطه، ومن قائمـة              يمكن تغيير حجم الخط و    
Format نختار Font فتظهر لنا شاشة Font Dialog Box فنختار منها نوع الخط وحجمه وطبيعة الخط ،)Bold ،

Italic،…ولتغيير ). الخDefault Font للتقرير نختار من قائمة Report اختيار Default Font   ومن ثـم نختـار 
  . لهذا التقريرDefault Fontنوع وحجم الخط المطلوب ألن يكون 

  
  إضافة الخطوط والمستطيالت والدوائر. ص 

ويمكن اختيار األشكال الهندسـية  . يمكن إضافة الخطوط واألشكال الهندسية إلى التقرير لفصل وترتيب أجزاء التقرير        
  . الخاصة بالرسمbuttonsتيار أحد ، عن طريق اخreport Controls toolbarمن 

 عليه نستطيع تغيير خوا الـشكل بعـد ظهـور    Double Clickعند اختيار المستطيل أو الدائرة، فإننا وبمجرد عمل 
 عند Rectangular/Line أو شاشة circleعند الضغط على ) ٩-٧( كما في الشكل Round Rectangularشاشة 

  .الضغط على مستطيل أو خط
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  Round Rectangularشاشة ) ٩-٧(الشكل 
  

  تغيير عرض ونوع الخطوط لألشكال. ق 
، Pen واختيـار    Formatيمكن تغيير عرض الخط أو نوعه لألشكال الهندسية المختلفة في التقرير عن طريق قائمة               

  .ومن القائمة الفرعية التي تظهر نختار النوع والحجم المناسب للخط
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  Query and View Designingسارات والمنظورات تصمیم االستف . ٨
  

 يمكن إنشاء االستفسارات لعدد من الجداول والمنظورات، وتجميع البيانات ومن قواعد محلية أو قواعد بعيدة   VFPعند استخدام   
وخاصـة إذا أردنـا     وإمكانية إنشاء االستفسارات مفيدة جدا في أنظمة إدارة قواعد البيانات           . في منظورات داخل قاعدة البيانات    

  .تجميع البيانات من أكثر من جدول عن طريق ترابط العالقات بينها
 
  االستفسار باستخدام جداول ومنظورات متعددة. أ 

عن طريق ) join(إذا أردنا معالجة البيانات في أكثر من جدول أو منظور، فنقوم أوال بإضافتها إلى االستفسار ومن ثم ربطها             
  ).١-٨(كما في الشكل . نهاالحقول المشتركة بي

  شاشة مصمم المنظورات) ١-٨(الشكل 
  

 سيستخدم هذه العالقات كعالقات ربـط بديهيـة         VFPإذا استخدمنا قاعدة بيانات تحتوي على عالقات ثابتة بين الجداول فإن            
)Default Joins .(    وإلضافة جدول أو منظور إلى االستفسار فيجب أوال فتح قاعـدة البيانـات ومـنQuery Designer 

Toolbar نختار Add Table . ومن مربعAdd Table Or View    نختار قاعدة البيانات المطلوبـة ونختـار الجـدول أو 
  ).free table( لتحديد جدول حر Otherالمنظور المطلوب درجه في االستفسار، أو نختار 

  
  Joinsالسيطرة على اختيار القيود باستخدام . ب 

عددة في االستفسار فإن طريقة تحديد السيطرة على القيود واختيارها تتم من خـالل اسـتخدام                عند استخدام جداول مت   
joins . وباستخدامjoin condition dialog box  يمكن تغيير نـوع join    بـين جـدولين، يظهـر join  بـصورة 

ـ    drug عن طريق عمـل     joinsأوتوماتيكية عند إضافة الجداول، كما ويمكن إنشاء         ـول فـــي    بيـــن الحقـ
query designer أو بالضغط على ،Add Join Button ٢-٨(، كما في الشكل.(  
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  join conditionشاشة ) ٢-٨(الشكل 
  

 لتوسـيع  join، نستطيع اختيار نـوع  )Double Clickعن طريق عمل ( موجود Join أو تحديث joinوبعد إضافة 
  .join condition dialog boxن طريق استخدام  هو عjoinوأسهل طريقة إلنشاء . حجم النتائج أو تضيقها

  -: بين جدولين نتبع ما يليjoinوإلنشاء 
  .نضيف الجداول إلى االستفسار  
  .Add Join نختار query designer toolbarمن   
مع مالحظة أن الحقول يجب أن تكون من نفس نوع البيانات ( نختار حقول الربط join conditionمن مربع   

  ).مولها نفس الحج
  .VFP بين جداول join، والربط على عدة أنواع، ويبين الجدول التالي أنواع joinبعدها نختار نوع   

 
To retrieve… Use… 

Only records from both tables that match the join criteria, the most common type of 
join Inner Join 

All records from the table on the left side of the join criteria and only records that 
match the join criteria from the table on the right side of the join criteria Left Join 

All records from the table on the right side of the join criteria and only records that 
match the join criteria from the table on the left side of the join criteria Right Join 

All records from both tables whether or not they match the join criteria Full Join 

  
  استخدام جداول متعددة في منظورات. ج 

يقة المعالجة تشبه تمامـا طريقـة   وطر. local views من خالل local tablesيمكن أيضا ربط جدولين أو أكثر من 
 تضيف لنا خاصية أخرى مهمة وهي       viewsولكن استخدام   ). الفقرة السابقة من المحاضرة   (معالجة الجداول المتعددة    

 لجدول موجـود فـي قاعـدة البيانـات          viewأي أنه إذا أنشأنا     . viewخاصية إمكانية تحديث جدول مصدر بيانات       
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، وقمنـا بتحـديث البيانـات فـإن         )browse( نموذج أو في شاشة استعراض بيانات         المتولدة في  viewوتعاملنا مع   
  .البيانات في الجدول المصدر سوف تتغير أيضا

  .Viewنموذج لربط جداول عن طري إنشاء ) ٣-٨(ويبين الشكل 
 join، نغيـر  Add Join، ومن ثم نختار View Designer في Add Table نختار viewولربــط الجداول في 

conditions كما نشاء ونختار OK.  
 Send SQL، وبعدها نختـار  Update Criteria Tab لتحديث مصدر البيانات نختار enableوإذا أردنا أن نعمل 

updates.  
  

 Key يجب أوال تحديد أحد الحقول في أحد الجداول ليكـون  Send SQL updates إلى activate لعمل -:مالحظة

Field.  
  

  view الجداول باستخدام ربط) ٣-٨(الشكل 
  

  Statement-SQL باستخدام Queryإضافة . د 
 إلى التطبيق فإننا نستطيع جمع البيانات من مصادر بيانات متعددة ومختلفة، باإلضافة إلى عمل               Queriesعند إضافة   

filter     ،الخ، كل هذا باستخدام     … للبيانات، ترتيب البياناتSELECT-SQL .  فإننـا سـنمتلك     وباستخدام هذا اإليعاز 
  .السيطرة الكاملة على البيانات الناتجة وعلى موقع إخراج هذه النتائج
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  -:SQL-Statementوفيما يلي بعض األمثلة على استخدام 
  

SELECT ؛  *   
FROM tastrade!customer؛  
WHERE customer.country = "Iraq" 

  
 للقيود التي   testdata موجود في قاعدة بيانات اسمها       customerفي هذا المثال يتم اختيار كل القيود من جدول اسمه           

ومما يجدر بالمالحظة في المثال أعاله هو فصل اسم القاعدة عن اسم            . Iraqفيها قيمة خاصية الدولة فيها مساوية إلى        
  (!).الجدول بعالمة 

  
SELECT TOP 10 ؛ *  
FROM testdata!customer INNER JOIN testdata!orders؛  
ON Customer.cust_id = Orders.cust_id; 
GROUP BY Customer.cust_id؛ 
ORDER BY Orders.order_amt DESC 

  
 مرتبين حسب أعلـى قيمـة       testdata في قاعدة    customerفي المثال أعاله نقوم باختيار أول عشرة زبائن لجدول          

 لحقـل  GROUP BYخدم  في نفس القاعـدة، ونـست  ordersالموجود في جدول الربط ) order_amtحقل (طلب 
cust_id في جدول customerإلظهار طلب واحد لكل زبون فقط .  

  
  تحديد وجهة اإلخراج لنتائج االستفسار.هـ 

 يمكن تحديد وجهة اإلخراج لنتائج االستفسار، ويبين الجدول التـالي أنـواع             SQL-Statementعن طريق استخدام    
  .queriesاإلخراج بالنسبة إلى 

To send results to this 
destination Use this clause 

Separate table INTO TABLE [table name[ 
Array INTO ARRAY [Array name[ 
Temporary table INTO CURSOR [cursor name[ 
Active window TO SCREEN 

Browse window 
The default if no other destination is 
specified. 

 

  -: كما في المثال التاليSQL إلى INTOديد نوع اإلخراج بجدول نضيف لتح
SELECT * ; 
   FROM tastrade!customer ; 
   WHERE customer.country = "Iraq" ; 
   INTO TABLE mytable 
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  -:Arrayوالمثال التالي يبين وجهة اإلخراج إلى 
 

SELECT * ; 
   FROM tastrade!customer ; 
   WHERE customer.country = "Iraq" ; 
   INTO ARRAY aMyArray 

  -:Cursorوالمثال التالي يبين وجهة اإلخراج إلى 
SELECT * ; 
   FROM tastrade!customer ; 
   WHERE customer.country = "Iraq" ; 
   INTO CURSOR mycursor 

  طبع نتائج االستفسارات باستخدام التقارير. و 
  -:لي كيفية إظهار نتائج االستفسار في تقريريبين المثال التا

SELECT * ; 
FROM tastrade!customer ; 
WHERE customer.country = "Iraq" ; 
GROUP BY customer.region ; 
ORDER BY customer.postal_code, customer.company_name ; 
INTO CURSOR MyCursor 
REPORT FORM MYREPORT.FRX 

 
 باسـتخدام  Graph Queryوكذلك ) Excel في spread sheetيشبه  (Cross Tab queryنشاء  يمكن إ-:مالحظة

Query Wizard.  
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  Building Applicationsبناء التطبیقات  . ٩
  

، على شكل عناصر منفصلة وكل على حـدة ممـا يـسهل             event-driven و   object-orientedيمكن بناء تطبيقات    
وبعد بناء كل هذه العناصر نستطيع جمعها بشكل موحد في تطبيق واحـد،             . ذه التطبيقات وتحسين أدائها   عملية فحص ه  

هذا التطبيق يجمع كل أجزاء التطبيق  في تطبيق واحد مما يسهل علينا العمل في توزيع التطبيـق علـى المـستخدمين      
  .بشكل سهل و كفوء

وعدد من النماذج إلدخال البيانـات أو       ) أو نموذج رئيسي للنظام    ( من قائمة رئيسية للنظام    VFPعادة ما يتألف تطبيق     
عرضها وعدد من التقارير التي تتيح للمستخدم استعادة البيانات بأشكال مختلفة، وبعض البرامج التي تـضمن تكامليـة             

  .البيانات
  -:وعند البدء في بناء هيكل التطبيق يجب مالحظة النقاط التالية والتأكيد عليها

  .ديد نقطة البدء عند تنفيذ التطبيقتح. أ 
  ).Environment(تحميل بيئة التطبيق . ب 
  .عرض واجهة التطبيق الرئيسية. ج 
  ).Events Loop(السيطرة على دورة األحداث . د 
  .استرجاع البيئة األساسية عند الخروج من التطبيق. هـ
  .بناء التطبيق من مشروع. و 
 
  يقتحديد نقطة البدء في التطب. أ 

يتم ربط كل جزء من أجزاء التطبيق مع الجزء المتعلق به وتحدد النقطة الرئيسية من خالل تحديد الملـف الرئيـسي             
هذا الملف الرئيسي يكون هو نقطة البدء عند تنفيذ التطبيق وقد يتكون من برنـامج أو نمـوذج،   ). main file(للتنفيذ 

تحميل هذا الملف في البداية، ليقوم هذا الملف الرئيسي بتنفيـذ بقيـة    التطبيق الخاص بنا فإنه يقوم ب    VFPوعندما ينفذ   
وكل تطبيق يجب أن يحتوي على ملف رئيسي وعادة ما يكون عبارة عـن برنـامج، كمـا ويمكـن            . أجزاء التطبيق 

إذا تـم بنـاء التطبيـق باسـتخدام         . استخدام نموذج كملف رئيسي يحتوي على عناصر البرامج الرئيـسي ضـمنيا           
Application Wizard  فسوف يتيح لنا أن نعرف الملف الرئيسي للتطبيق، كما ويمكن لنا أن نقوم بتسمية أو تغييـر 

  .الملف الرئيسي وفقا لخصوصية ونوع التطبيق
  -:ولغرض تحديد نقطة البدء للتطبيق نتبع ما يلي

  ).١-٩(نحدد الملف، كما في الشكل ) Project Manger(في مدير المشروع   
  .، أو عن طريق ضغط الزر األيمن للفأرة على الملف المطلوبSet Main نختار projectمن قائمة   
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 بعـد عمـل   read only، ويتحول الملـف إلـى   Bold عند تحديد الملف الرئيسي فإن حروفه ستصبح -:مالحظة
compilationمع العلم أن كل تطبيق يوجد فيه ملف رئيسي واحد فقط.  للتطبيق.  

  project manager لتحديد الملف الرئيسي في نموذج) ١-٩(الشكل 
  

  )Initializing the Environment(تحميل بيئة التطبيق . ب 
البيئة البديهيـة للتطبيـق     . المهمة األولى التي يجب أن يتضمنها عمل الملف الرئيسي هو تحديد وتحميل بيئة التطبيق             

VFP       يولد مجموعة معينة من إيعازات SET     عند تحميل    و متغيرات النظامVFP .      على أية حال فإن هذه التحديدات
  -:ولغرض معرفة البيئة الحالية للتطبيق نتبع ما يلي. قد تكون غير مالئمة للتطبيق الخاص بنا ويجب أن نغيرها 

  .Options نختار Toolمن قائمة   
 Command فـي  SET بعـرض بيئـة   VFP، فيقـوم  OK مع الضغط على اختيار Shiftنضغط مفتاح   

Window.  
  

  -:في بيئة التطبيق يمكن تحديد مواصفات التطبيق ودرج الفعاليات التالية فيه
  .تحديد المتغيرات  
  ).Default Path(تحديد المسار البديهي   
  .فتح قواعد البيانات الخاصة بالتطبيق  
  .تحديد المكتبات الخارجية وملفات اإلجراءات  

  
 فـي برنـامج أو   VFPي خزن التحديدات البديهية التابعـة إلـى    قد تكون واحدة من األفكار الجيدة هي ف   -:مالحظة

  .VFP وذلك لغرض استعادتها بعد االنتهاء من التطبيق الخاص بنا والرجوع إلى Publicمتغيرات من نوع 
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  عرض واجهة التطبيق الرئيسية. ج 
ر، حتى ولو كان التطبيـق     قد تكون واجهة المستخدم الرئيسية هي عبارة عن قائمة أو نموذج أو أي عنصر مرئي آخ               

يمكن عـرض الواجهـة   . قبل عرض واجهة االستخدام الرئيسية) logon screen(يعرض شاشة دخول إلى النظام 
 إذا كانت do form إذا كانت الواجهة عبارة عن برنامج، أو main في برنامج doالرئيسية عن طريق كتابة اإليعاز 

  .الواجهة عبارة عن نموذج
  

  لى دورة األحداثالسيطرة ع. د 
بعد تحديد البيئة وعرض واجهة التطبيق الرئيسية، يجب التهيؤ لتحديد دورة األحداث في انتظـار تـدخل المـستخدم               

)user interaction .( ويتم السيطرة على دورة األحداث من خالل اإليعازREAD EVENTS  والتي تسبب فـي ،
  ).، أو ضغط مفتاح في لوحة المفاتيحclick عمل مثل( في معالجة األحداث من قبل المستخدم VFPبدء 

 في الموقع الصحيح من الملف الرئيسي، وذلك ألن كـل المعالجـات   READ EVENTSمن المهم جدا وضع إيعاز 
ولعل أفـضل  . CLEAR EVENTSتتوقف من لحظة كتابة اإليعاز لحين الوصول إلى اإليعاز المعاكس والذي هو 

ج الرئيسي، مع مالحظة أنه إذا لم نكتب هذا اإليعاز فإن التطبيق سوف يعود مرة ثانيـة                 موقع له هو في نهاية البرنام     
وبعد البدء في دورة األحداث فإن التطبيق سوف يكون تحت سـيطرة الواجهـة              . إلى نظام التشغيل بعد تنفيذه مباشرة     

  -:لتطبيقوالمثال التالي يوضح كتابة هذا اإليعاز في الملف الرئيسي ل. الرئيسية للتطبيق
Do Form Startup 
Read Events 

 أو Menu من أحد اختيـارات  CLEAR EVENTSوبالمقابل إذا أردنا أن نقطع دورة األحداث فإننا نستخدم إيعاز 
مع التأكيد على وجود إيعاز قطع دورة األحـداث قبـل           .  في النموذج الرئيسي   Button على   clickكاستجابة لحدث   

  ).infinite loop(حداث لمنع التطبيق من الدخول في دورة غير منتهية كتابة إيعاز بدء دورة األ
  

  استرجاع البيئة األساسية. هـ
ويمكن استعادة هذه   .  بعد االنتهاء من التطبيق الخاص بنا      VFPمن األمور المهمة هي استعادة البيئة األساسية لتطبيق         

 أو في برنامج فرعـي محـدد فإننـا    Publicن نوع  سواء في متغيرات م  SETالبيئة إذا كان هناك خزن مسبق لقيم        
سنقوم بتحميل هذا البرنامج أو استعادة قيم المتغيرات قبل الخروج من التطبيق ويفضل ان يتم استدعاءها من برنـامج        

  -:يبين الجدول التالي أهم األجزاء التي يمكن أن يتضمنها البرنامج الرئيسي. رئيسي 
  

Code Comments 
DO SETUP.PRG Call program to set up environment (store values in public variables) 
DO MAINMENU.MPR 
Or 
DO FORM STARTUP.SCX 

Display menu as initial interface 
Or 
Display form as initial interface 

READ EVENTS 
Establish event loop. A different program (such as Mainmenu.mpr must 
issue a CLEAR EVENTS command( 

DO CLEANUP.PRG Restore environment before quitting 
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  بناء التطبيق من مشروع. و 

والنتيجة النهائية لهذه العمليـة هـي       .  لمشروع هو بناء التطبيق الخاص به      compilationالخطوة األخيرة في عمل     
جميع ملفات المشروع، ويمكن نقل قاعدة البيانات والجداول مع التطبيـق لغـرض   عبارة عن ملف واحد يحتوي على  

 ومن ثم نختـار  project manager من buildولغـرض فحـص المشروع، نختار . استخدامها من قبل المستفيد 
rebuild project من شاشة build optionsالتي ستظهر الحقا .  

 Build Application، ومن ثم نختـار  project manager من Buildولغرض بناء التطبيق من المشروع نختار 
إلـى حاسـبات   ) مـع البيانـات  (والذي يمكن نقله ) app(.فيتولد ملف التطبيق من نوع . build optionمن شاشة 

  ). على هذه الحاسباتVFPبشرط وجود تطبيق (المستخدمين 
 Build، ومـن ثـم نختـار    project manage مـن  Buildنختـار  ) executable(ولغرض بناء تطبيق تنفيذي 

Executable من شاشة build options . فيتولد ملف التطبيق التنفيذي من نوع.)exe (   والذي يمكـن نقلـه)  مـع
  ). على هذه الحاسباتVFPوال يشترط في هذه الحالة وجود تطبيق (إلى حاسبات المستخدمين ) البيانات

  
 فيجـب نقـل ملفـات معينـة         VFPإلى حاسبة ال تحتوي على التطبيق       ) exe.( في حالة نقل تطبيق تنفيذي       -:تنبيه

  -:موجودة في الحاسبة التي تم بناء التطبيق عليها وبالتحديد في المسار التالي
..\ windows\system 

  -:وهي الملفات التالية) Dynamic Link Libraray.) dllوهذه الملفات من نوع 
  vbame.dll 
  vfp6r.dll  
  vfp6renu.dll  

  
  . الموجود في نفس المسار أعالهvfp6run.exeولضمان عد حصول أي خطأ في التنفيذ يفضل نقل الملف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  User Development Techniques-Multiتقنیات  تطویریة لالستخدام المتعدد  . ١٠
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أ من خالل تعامل عـدد مـن      يجب تبني مفهوم معالجة االستخدام المتعدد والذي ينش        VFPبالنسبة لكل مطوري برامج     

  والتعبير األكـاديمي لهـذه العمليـة هـو    . المستفيدين عبر شبكة حاسبات مع البيانات الموجودة في قاعدة بيانات معينة       
Concurrency Control والتداخل الذي يحدث هـو أن  . وذلك ألن المشكلة تحدث كنتيجة لمعالجة متزامنة للبيانات
 تقنيات جيدة لمعالجة تداخل االسـتخدام       VFPيوفر  . ي نفس الوقت معالجة نفس البيانات     مستخدمين أو أكثر يحاولون ف    

وإستراتيجيات معالجة جداول متعددة ) Buffering modes(المتعدد، وكذلك يوفر إستراتيجيات معالجة جداول منفردة 
)Transaction processing.(  

  
  )User-Concepts of Multi(مفاهيم االستخدام المتعدد . أ 

، ففي بعض األحيان قد يدخل أكثر من مـستفيد إلـى            Web و   Intranet أو شبكات    LANإذا كان لدينا شبكة محلية      
البيانات لغرض تحديثها، وقد يكون من محاسن الصدف عدم حدوث هذا التداخل، إال أن احتمالية حدوث هذا التـداخل   

ن نترك األمر لمشيئة الصدف فيجب علينـا تـوفير المعالجـة            تتزايد بازدياد عدد المستخدمين للنظام، إذا لم نرغب أ        
  .المناسبة لمثل هذه الحاالت من التداخل
 وعـدد مـن إيعـازات    SET يتم عن طريق استخدام عدد من إيعـازات          VFPمعالجة تداخل االستخدام المتعدد في      

LOCK .   عملية القفل)Locking (      تحديث البيانـات التـي يـتم        توفر للمستخدم عملية منع المستخدمين اآلخرين من 
وقد يكون من األمور المريحة بالنـسبة لمطـوري بـرامج           . Lockingمعالجتها من قبل المستخدم الذي يقوم بعملية        

VFP                  من أن هذه الحلول لمعالجة االستخدام المتعدد تحدث بصورة أوتوماتيكية من قبل التطبيق بدون الحاجة لكتابـة 
 Default( تتــوفر بعــض تـصـرفات القفـل البديهيـة      VFP في تطبيــق .اإليعازات لحل هذه التداخالت

Locking Behavior ( والتي تتطلب عبارات برمجية قليلة جدا، ويقومVFP    بمعالجة حـاالت التـداخل وإرسـال 
ولكن ال وجود الستراتيجية موحدة لمعالجة كل حاالت التداخل التي تحدث،           . إلى المستخدمين ) Messages(الرسائل  

  .VFPلذلك يجب اإللمام بكل اإليعازات الخاصة بهذا المجال واالستراتيجيات المتوفرة في 
  

  حاالت حدوث التداخل في االستخدام المتعدد. ب 
  -:هناك على األقل ثالث حاالت من حاالت التداخل بين المستخدمين وهي

  
 محاولة أكثر من مستخدم من الدخول  وهي الحالة التي تحدث عند-):تداخل التحديث (Edit Conflicts. اوال 

على البيانات لغرض التحديث، السؤال هنا هل نريد أن يقوم كل المستخدمين بعملية تحديث البيانات فـي نفـس                   
الوقت أو نسمح لمستخدم واحد من تحديث البيانات تاركا المستخدمين اآلخرين في انتظار دورهم بعد انتهاء هـذا     

  .المستخدم من عملية التحديث
 هذه الحالة تحدث عندما ينفذ أحد المـستخدمين استفـسارا أو   -):تداخل االستفسار (Query Conflicts. ثانيا 

تقريرا يأخذ فترة زمنية طويلة نسبيا، وقد يكون نوع االستفسار أو التقرير هو من األنواع  التي تتطلـب ثبـات                     



                          صديق قيس عبد الرمحن الدوسري كلية احلاسوب                                                                       –جامعة االنبار 

  )٨٦-٦٨(  ذ
 

ين من معالجة الجداول الداخلة في االستفسار أو التقرير         البيانات في الجداول المتعلقة، فإذا سمحنا لبقية المستخدم       
  .فإنه يمكن حدوث تغيير في قيم بعض البيانات مسببة حدوث أخطاء في النتائج

  
 تحدث هذه الحالة عند قيام أحـد المـستخدمين بعمـل    -):تداخل الصيانة (Maintenance Conflicts. ثالثا 

 للبيانات أو حذف قيود مـن   Backup إعادة فهرسة البيانات أو عمل       إجراءات الصيانة للبيانات والتي قد تتضمن     
مما يتطلب التعامل مع البيانات بأسلوب منع بقية المستخدمين من التعامل مع البيانـات              ). Pack(جداول البيانات   
  .في نفس الوقت

  
حتى بالنسبة لحاسبة منفردة     عملية التداخل ال يمكن تجنبها عن طريق إهمال احتمالية حدوثها، وذلك ألنه              -:تنبيه

 Multi-Tasks(، فإن إمكانيات أنظمة التشغيل متعددة المهام )Single User(غير مربوطة على شبكة حاسبات 

Operating systems ( وبضمنهاWindows  ومع وجود واجهات المستخدم الرسـومية ،)Graphical User 

Interface (     ر من مرة، أو تنفيذ عدة نماذج في نفس الوقت وقد تتعامـل             فإن المستخدم يستطيع تنفيذ التطبيق أكث
  .هذه النماذج مع نفس البيانات

  
  VFPإستراتيجيات القفل في . ج 

 VFPيقـوم  . Lockإذا قررنا أنه في وقت واحد يوجد فقط مستخدم واحد يمكنه تحـديث البيانـات فإننـا نـستخدم                 
ح القفل على البيانات من التطبيق الذي يتم تنفيذه من قبل عدد مـن  وبالتعاون مع نظام التشغيل من االستجابة للقفل وفت       

  .المستخدمين
مثال فـي حالـة     ( لضمان التحديث الثابت للبيانات في القاعدة، وقد يكون القفل للجدول بأكمله             Lockingيتم استخدام   
 VFPتوفر ماكينـة  . الجدولمحدد ضمن ) أو قيود(أو يكون القفل على قيد )) modifying structure(تغيير الهيكل 

)VFP Database Engine (  ضمان عدم تحديث البيانات من قبل أكثر من مستفيد في نفس الوقت حتى ولو لم يـتم
  .Lockingاستخدام 

  
  األنواع الرئيسية لقفل البيانات. د 

 ويبين الجدول أدناه هذه     .Lockingمن األمور المتعارف عليها في أنظمة إدارة قواعد البيانات وجود ثالثة أنواع من              
  .األنواع الثالثة

  
  
  

  VFPمتوفرة في   Locking Typeنوع القفل   ت  بقية المستخدمين  مستخدم القفل
  كتابة  قراءة  كتابة  قراءة
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١  Exclusive  كال  كال  نعم  نعم  نعم  
٢  Shared كال  نعم  كال  نعم  كال  
٣  Update كال  نعم  نعم  نعم  نعم  

   في أنظمة إدارة قواعد البياناتLockingجدول يوضح أنواع 
  

  Database Lockingقفل قاعدة البيانات .هـ 
 فإننا نفتحها بطريقتين فقط، إما نفتحها لالسـتخدام المتعـدد أو نفتحهـا لالسـتخدام        VFPعند فتح قاعدة البيانات في      

الستخدام المتعدد إذا تم فتح قاعـدة       ويعتبر هذا المستوى من القفل أعلى المستويات وال يتم التفكير مطلقا في ا            . المفرد
وأي محاولة لتنفيذ   . البيانات لالستخدام المفرد ألن هذا األمر ال يمكن تحقيقه وقاعدة البيانات مفتوحة لالستخدام المفرد             

) Message( مـن خـالل رسـالة    VFPالتطبيق المفتوح لالستخدام المفرد أو استخدام إيعازات القفل تكون استجابة    
  ).File Access Denied( عادة عبارة تظهر فيها

  -:ويمكن فتح قاعدة البيانات من خالل اإليعازات التالية
  -:لفتح قاعدة البيانات لالستخدام المنفرد  

open database ] اسم قاعدة البيانات [ exclusive 

  -:لفتح قاعدة البيانات لالستخدام المتعدد  
open database ] اسم قاعدة البيانات [ shared 

  -:Set Exclusiveتـح قاعـدة البيانـات مـع أخـذ نوع الفتح من بيئة التطبيق أو من خالل إيعاز لف  
open data ]اسم قاعدة البيانات [  

 فـإن  Exclusive onأو كانـت البيئـة هـي    )  set exclusive on(فإذا كان اإليعاز المستخدم في الملف الرئيسي 
أو كانـت  ) set exclusive off(ا كان اإليعاز المستخدم في الملف الرئيـسي  القاعدة تفتح لالستخدام المنفرد، أما إذ

  . فإن القاعدة تفتح لالستخدام المتعددExclusive Offالبيئة هي 
  

  Table Lockingقفل الجداول . و 
  -:عاز التاليإيعاز قفل الجدول يشبه إيعاز قفل قاعدة البيانات، فإذا أردنا فتح جدول لالستخدام المنفرد نستخدم اإلي

use ] اسم الجدول [ exclusive 
  .وفي هذه الحالة فإن بقية المستخدمين ال يستطيعون القراءة أو الكتابة إلى هذا الجدول

  -:وإذا أردنا أن نفتح جدول لالستخدام المتعدد نستخدم اإليعاز التالي
use ] اسم الجدول [ shared 

  
  قفل الجداول المفتوحة لالستخدام المتعدد. ز 
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، ()Flock عليه من خالل استخدام الدالة Update Lockحتى إذا فتحنا الجدول لالستخدام المتعدد فإننا نستطيع عمل 
من استخدام الجدول للتحديث وبقية المستخدمين يمكنهم القراءة مـن  ) Lockالذي يعمل   (أي أننا نسمح لمستخدم واحد      

في حالة كون الجدول مقفوال من قبل       . F.ة نجاح القفل، وترجع     في حال . T.ترجع قيمة   () Flockالدالة  . الجدول فقط 
.  ألي قيد فـي الجـدول المقفـول      unlock، أو إذا عملنا     unlockونستطيع فتح القفل من خالل إيعاز       . مستخدم آخر 

إذا كـان  . T.والتـي ترجـع   ]) Isflocked([table nameوهناك دالة أخرى يقترن عملها بهذا المجال وهي دالـة  
  .إذا كان الجدول غير مقفول. F.ول مقفوال ويرجع الجد
، re-indexing  ،modifying structure( إذا أردنا فتح الجـدول لعمـل فعاليـــات اإلدامــة عليـه               -:تنبيه

Packing ( فيجب فتح الجدولexclusivelyلمنع بقية المستخدمين من القراءة من الملف أو الكتابة فيه .  
  
  Explicit Row Buffering  قفل القيود المستقل. ح 

 على القيد من خـالل اسـتخدام الدالـة          Lock لقيد ضمن جدول، إال أنه يمكن فقط عمل          exclusiveال يمكن عمل    
Lock ()  والدالةRlock ()   والتي ترجع.T .       في حالة كون القيد مقفوال وترجع.F .      في حالة كون القيد غير مقفـول .

  -:والمثال التالي يوضح استخدام القفل
SELECT 0 
USE customer  
Go top 
IF !RLOCK() 

 LOCK() 
ENDIF 
UNLOCK IN customer 

 
  -: إمكانية عمل قفل على عدد من القيود عن طريق استخدام اإليعازVFPكما ويوفر 

Set multilocks on 
كـون القيـد   في حالة . T.والتي ترجع () Isrlockedوتوجد دالة أخرى يقترن عملها بهذا الموضوع وهي دالة    

  .في حالة كونه غير مقفول. F.مقفوال وترجع 
  
  Implicit Row Bufferingقفل القيود الضمني  . ط 

 للقيود بصورة أوتوماتيكية دون تدخل مطور التطبيق، ويقوم بـضمان عـدم   update lock بعمل VFPيقوم 
دم، ولفهم هذا القفل نأخذ مثاال فـي        حدوث وجود أكثر من تحديث في نفس الوقت لبيانات مشتركة بين أكثر من مستخ             

وجود مستخدمين تم دخولهم إلى نفس الجدول وهما يقفان على نفس القيد والجدول مفتوح لالستخدام المتعدد، فـيمكن                  
 من إجراء تحديث واحد فقط في نفس الوقـت تمامـا،   VFPلهما تحديث القيد في نفس الوقت، إال أنه في الحقيقة يقوم  

حقول المحدثة لهذا القيد ستكون القيم التي أدخلها المستفيد الذي تم قبول تحديثـه كـآخر التحـديثات                  لذلك فإن قيمة ال   
  ). التحديث من نصيب من يحدث أخيرا(
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  LOCKكيفية االستجابة في حالة عدم الحصول على . ي 
، فالذي  LOCKل   على جدول أو قيود وفشل المحاولة لكون أن هناك مستخدم آخر عم            LOCKفي حالة محاولة عمل     

 حيث يتم تحديد عدد مرات المحاولة أو وقـت  set reprocess هو إيعاز LOCKيحدد عدد محاوالت عمل 
  -:والصيغة العامة لهذا اإليعاز هو. المحاولة قبل ظهور عبارة الخطأ

Set Reprocess to [option] 
  -: ممكن أن تكون أحد العبارات التاليةoptionوعبارة 

  . محاوالت القفلعدد مرات تكرار  
  .وقت التكرار بالثواني  

  
  Row And Table Bufferingحجز القيد وحجز الجدول . ك 

 يـوفر   VFPفـإن   ) وهي إيعازات موجودة في اإلصدارات الـسابقة أيـضا        (باإلضافة إلى ما تم ذكره من إيعازات        
  -:إستراتيجيات جديدة وهي

  Row and Table buffering.  
  Transaction Processing.  

يخــص الجــداول المنفــردة و  row and table bufferingالفــرق بــين اإلســتراتيجيتين هــي أن 
transaction processيخص عدد من الجداول ضمن قاعدة البيانات .  

هذه اإلستراتيجيات غير متضاربة فيما بينها، حيث توفر األولى طريقة لحذف تحديثات المستخدم في حالـة الجـداول           
نت داخل القاعدة أو بشكل جداول حرة، واألخرى تضمن أن التحديثات ألكثر من جدول إما أن تقبل                 المنفردة سواء كا  

  .للكل وإما أن ترفض للكل بشرط أن تكون كل الجداول ضمن قاعدة البيانات
الة  للبيانات، ففي ح   temporaryويمكن النظر إلى اإلستراتيجيتين على أنهما تحجز البيانات ألنها تقوم بإنشاء قيم             

update           تجري التعديل للجدول من خالل هذه القيم وفي حالة revert        تهمل هذه القيم وتبقى بيانات جدول مثل 
  .ما كانت

  -:والجدول التالي يوضح مقارنة بين اإلستراتيجيتين
  

Multiple 
DB 

tables 

Multiple 
free 

tables 

Single 
DB table 

Single 
free 
table 

 

No No Yes Yes Row 
&Table 

Yes No Yes No Transact
ion 

  جدول يبين الفرق بين استراتيجيات الحجز
  

  Optimistic and Pessimistic Lockingالحجز المتسامح والمتشدد . ل 
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عند التوجه إلى استخدام الحجز، فإن القرار األساسي الذي يجـب اتخـاذه هـو فـي اسـتخدام الحجـز المتـسامح               
)optimistic buffering (لحجز المتشدد أو ا)pessimistic buffering ( والقرار الثاني

 VFP) Visualماكينـة قاعـدة بيانـات    . هو في حجز الجدول بأكمله أم في حجز قيد واحد فقط من الجـدول 
Foxpro Database Engine ( يوفر نوعي الحجز، ومن الجدير بالذكر هنا أن الحجز هي ليست خاصية

)property (    ضمن قاعدة البيانات، وإنما هي خاصية تابعة إلى الجدول عندما يكـون مفتوحـا        تابعة إلى الجدول
 بأكملـه وفـي   Formولذلك فإن الجدول يمكن حجـزه فـي   . Form داخل Data Environmentضمن 
Form                آخر نحجز فيه قيد واحد فقط، أو قد نحجز الجدول حجز متسامح في  Form   وفي Form     آخـر نحجـزه 

  .حجز متشدد
  

  Essentials of Optimistic Lockingأساسيات القفل المتسامح . اوال 
لحين وقت إيعاز الموافقة على التحـديث،       ) lock(يتم تأجيل القفل    ) optimistic(في الحجز المتسامح    

  .لذلك يمكن أن يقوم أكثر من مستخدم من تحديث نفس القيد في نفس الوقت
 سيقوم بتحديث هذا القيد عند حركة VFPإن  فoptimistic row bufferingعندما يكون لدينا 

، ()tableupdate، أو عند غلق الجدول، أو عند توليد إيعـاز  )record pointer(مؤشر القيود 
  . خطأVFPففي هذه اللحظة فقط إذا حاول مستخدم آخر تحديث هذا القيد فسيولد 

البيانات سوف تؤجل  فإن التحديثات على optimistic table bufferingوعندما يكون لدينا 
 بعمل اختبار   VFP، وعندها يقوم    ()tableupdateإلى أن يقوم المستخدم بغلق الجدول أو استخدام إيعاز          

 سـيولد  VFPلكل قيد في الجدول، فإذا قام مستخدم آخر بتحديث ولو قيد واحد بعد بدء عملية االختبـار فـإن             
  .خطأ

ة عندما يقوم المـستخدم بتحـديث الجـدول     ذو فائدة كبيرoptimistic row bufferingيعتبر 
بشكل قيد واحد في كل مرة، كما ويتيح ألكثر من مستخدم من تحديث نفس القيد، وأيضا فإن هذه الطريقة مفيدة                    
لتقليل وقت القفل ولزيادة الكفاءة كما و تتيح هذه الطريقة ألكثر من مستخدم من تحديث مجموعـة قيـود فـي                   

  .جدول معين
  

 Essential of Pessimistic Lockingات القفل المتشدد أساسي. ثانيا 
 فقط يوجد مستخدم واحد يقوم بتحديث القيد في نفس الوقت، حيث يقوم pessimistic lockingفي 

VFP بعمل row-level update أو table-level updateوعنـد .  خالل فترة التحديث
صورة أوتوماتيكية بقفل القيد لحـين   وبVFP فسوف يقوم pessimistic row lockingاستخدام 
  . أو إغالق الجدول() tableupdate أو استخدام إيعاز record pointerحركة 

 يقوم بقفل كل القيود التي يقـوم المـستخدم بتحـديثها لحـين غلـق الجـدول أو اسـتخدام                     VFPكذلك فإن   
tableupdate()ستخدم لحين االنتهاء، وال يرى بقية المستخدمين التحديثات التي يقوم بها الم .  



                          صديق قيس عبد الرمحن الدوسري كلية احلاسوب                                                                       –جامعة االنبار 

  )٨٦-٧٣(  ذ
 

 مفيدة عندما يقوم المستخدم بتحديث القيود في جدول بشكل قيد pessimistic row bufferingتكون 
في كل مرة، وتكون البيانات حساسة جدا بحيث ال يسمح إال لمستخدم واحد من تغييرها في نفس الوقت، ويمكن                   

مهم أو يسمح النظام للمستخدم من قفل القيد لوقت غير          استخدام هذه الطريقة عندما يكون طول وقت القفل غير          
  .محدد
 pessimistic مفيـدة بنفــس خصائص وفــوائد pessimistic table bufferingتكون 

row buffering    إضافة إلى أن المستخدم يستطيع قفل أكثر من قيد في نفـس الوقـت أو قفـل الجـدول ،
  .بأكمله

  
   تطبيقات االستخدام المتعدداألحداث المتعارف عليها في. م 

 إضـافة قيـد     -:هناك ثالثة أحداث رئيسية في االستخدام المتعدد قد تسبب تداخل بين المستخدمين وهذه األحداث هي              
)ADD(    تحديث قيد ،)UPDATE(     حذف قيـد ،)DELETE(               وفيمـا يلـي شـرح لكـل حالـة عنـد اسـتخدام ،

BUFFERING:-  
  

 فـي حالـة     Bufferingيد فإن التداخل لن يحدث أبـدا إذا كـان            في حالة إضافة قيد جد     -:ADD.  اوال  
Enabledوذلك ألن القيد الجديد يتم حجزه وال يظهر للمستخدمين اآلخرين إال إذا تم قبوله في الجدول .  

  
 فإن التداخل لن يحدث أبدا، ولكن عنـد اسـتخدام           pessimistic في حالة استخدام     -:UPDATE. ثانيا  

optimistic  ث تداخل عندما يحاول مستخدم معين تحديث وقبول تحديث قيد بينما هناك مستخدم              فقد يحد
 في احتواء التداخل بالنسبة لتطبيق المستخدم الثـاني         VFPآخر يقوم بتحديث نفس القيد، ففي هذه الحالة يسمح          

بول تحـديث   وذلك من خالل شاشة استفسار حول رغبة المستخدم في الكتابة على تحديث المستخدم اآلخر أو ق               
  .ذلك المستخدم

  
 هنا قد يحدث التداخل بطريقتين، الطريقة األولى عندما يحاول مستخدمين حذف نفس القيـد     -:DELETE. ثالثا  

والطريقة الثانية هـي عنـدما   . في نفس اللحظة، ففي هذه الحالة ال توجد مشكلة ألن كليهما يقومان بنفس العمل      
األسلوب األفضل لحل هذا التداخل هو جعـل فعاليـة   . مستخدم آخريحاول مستخدم حذف قيد هو تحت تحديث    

يقوم بتحسس فيما إذا كان القيد المراد حذفه هو تحت تحـديث مـستخدم   ) delete buttonأو (الحذف 
  .آخر ويقوم برفض عملية الحذف

  
  

  Transaction Process. ن 
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 a logical unit of( على أنه وحـدة عمـل منطقيـة    Database Transactionيعرف 
work .( يوفرVFP عملية Transaction Process   للسماح بتغطية كل تحديثات قاعدة البيانـات معـا 

  .بعدها يمكن قبول أو رفض كل التحديثات. ومعالجتها كوحدة عمل واحدة
VFP يسمح للمستخدم في تعريف transaction  من خالل إيعـاز Begin Transaction .  وعنـد

 transactionفإن كل التحديثات على جداول قاعدة البيانات سوف تكتب في مـا يـسمى   تطبيق هذا اإليعاز 
buffer ولغرض إلغاء التحديثات أو رفـضها يمكـن اسـتخدام إيعـاز     . ، وال تحدث البيانات في الجداول مباشرة

Rollback وذلك ألن البيانات موجودة في (، لتعود البيانات كما كانتtransaction buffer .  وفـي
ولقبـول  .  تحدث بـصورة أوتوماتيكيـة  rollbackحالة حدوث توقف في الحاسبة أو إطفائها مباشرة فإن عملية          

 ال transaction processومن الجدير بالذكر أن . End Transactionالتحديثات نستخدم إيعاز 
  .ول الحرةيطبق إال على الجداول الموجودة في قاعدة البيانات فقط وال يمكن أن تطبق على الجدا

  VFP  في bufferingويبين الجدول التالي أنواع 
  

To enable 
Use 
this 
value 

No buffering .The default value. ١ 
Pessimistic record locks which lock record now, update when pointer moves or upon 
TABLEUPDATE( ). ٢ 

Optimistic record locks which wait until pointer moves, and then lock and update. ٣ 

Pessimistic table locks which lock record now, update later upon TABLEUPDATE( ). ٤ 
Optimistic table lock which wait until TABLEUPDATE( ), and then lock and update 
edited records. 5 

  
  . فما فوق٢ من buffering عند استخدام أنواع on في حالة multilock يجب عمل -:تنبيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Classesالصنوف  . ١١
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تعتبر الصنوف من أهم األجزاء في لغات البرمجة بالكائنات الموجهة ، فهي تعتبر القوالب األساسية التي تصاغ منهـا                   
ويمكن النظر إلى مفهوم الصنوف من وجهة نظر أخرى أال وهي اعتبارهـا نـوع مـن أنـواع          . تطبيقالكائنات في ال  

فمـن  ) وذلك الحتوائها على العبارات البرمجية والبيانات و اإلجراءات مـع بعـضها           (البيانات غير التقليدية والمعقدة     
ية، ففي البرمجة التقليدية يمكن تعريـف متغيـر   الممكن استخدامها مثل استخدام أنواع البيانات في أية لغة برمجية تقليد       

وفي مفهوم التعامل مع الصنف كنوع بيانات يمكن تعريف أي كائن           . الخ…معين على أنه متغير حرفي أو متغير رقمي       
  .ليكون من نفس الصنف الذي تم تعريفه تحته) مثل المتغير(

. دم معرفة الصنف المناسب لكل مهمة في التطبيـق التخطيط الذكي يتيح للمستخ   . يمكن استخدام الصنوف بطرق مختلفة    
 يمكن ان يستخدمه، ولكن هذه الطريقة ليست هي األفـضل           form أو لكل    controlويمكن للمستخدم إنشاء صنف لكل      

حيث ستنتهي هذه الطريقة إلى مجموعة من الصنوف التي تؤدي نفس المهام تقريبا إال أنـه يجـب                  . في بناء التطبيقات  
لذلك يمكن إنشاء صنوف ألداء مهام عامة، فمثال يمكن إنـشاء           . ث أو تغيير خصائص كل صنف على حدة       إدامة وتحدي 

command button يتيح للمستخدم االنتقال عبر قيود جدول معين ويمكن إضافة هذا button  إلـى أي form ألداء 
  .هذه المهمة

 واستخدامها في التطبيق حتى تظهر جميـع         ذات مواصفات وخصائص محددة    controls أو   formsكما ويمكن إنشاء    
 أو ألوان معينـة للنمـاذج أو المـسيطرات التـي يـتم      graphicsفمثال يمكن تحديد  . عناصر التطبيق بصورة موحدة   

 ذات مواصفات محددة من حيث نوع الحرف وحجمه واتجـاه الكتابـة             textboxاستخدامها في النماذج، أو مثال إنشاء       
  . أي نموذج داخل التطبيقواأللوان واستخدامه في

  
  )VFP) Visual FoxPro Base Classesالصنوف األساسية في . أ 

 والتي يمكن بناء صنوف ثانوية عن طريق هذه الـصنوف الرئيـسية   VFPيبين الجدول التالي الصنوف الرئيسية في     
  .وإضافتها إلى مكتبات الصنوف واستخدامها في التطبيقات

ActiveDoc Custom Label PageFrame 
CheckBox EditBox Line ProjectHook 
Column* Form ListBox Separator 
CommandButton FormSet OLEBoundControl Shape 
CommandGroup Grid OLEContainerControl Spinner 
ComboBox Header* OptionButton* TextBox 
Container Hyperlink Object OptionGroup Timer 
Control Image Page* ToolBar 

  VFPة في جدول الصنوف الرئيسي
  

في الجدول أعاله يعني أن هذا الصنف هو مكمل للصنف األب وال يمكـن              (*)  الصنوف المؤشرة بعالمة     -:مالحظة
  .إنشاء صنف ثانوي منه

  التوسع بالصنوف الرئيسية. ب 



                          صديق قيس عبد الرمحن الدوسري كلية احلاسوب                                                                       –جامعة االنبار 

  )٨٦-٧٦(  ذ
 

ر فمثال إذا أردنا أن نجعل االسم لمسيط     . يمكن إنشاء صنوف ثانوية من الصنوف الرئيسية لوضع خصائص بديهية لها          
معين هو اسم نستخدمه في إنشاء النماذج الخاصة بنا فيمكن عمل ذلك من خالل إنشاء صـنف جديـد مبنـي علـى                      

control    وكذلك يمكن إنشاء صنف خاص إلى       .  المطلوب باالسم الذي نريدهforms        من حيـث المظهـر واالتجـاه 
 ويمكن تحديد عمل المسيطر فـي الـصنف   كما.  التطبيق عليهformsواأللوان ويكون هو القالب الذي يتم بناء جميع    

 عليه بأن يغلق النموذج الـذي  click يستجيب لحدث command buttonألداء عمل معين، فمثال إذا أردنا أن نعمل 
مع كتابة ) command button(يوضع فيه، فيمكن عمل ذلك عن طريق إنشاء صنف ثانوي مبني من الصنف األب 

  -:clickاإليعاز التالي فيه في الحدث 
ThisForm.Release 

وهـي  (ويمكن توليد كائنات تابعة لهذا الصنف الجديد في أي نموذج، وسوف يؤدي هذا الكائن نفس العمل أينما وضع          
  .هذا المثال) ١-١١(ويوضح الشكل ). عملية إغالق النموذج

ومن نوع واحد فقط، حيث     عند إنشاء الصنوف الثانوية فليس بالضرورة أن يحتوي الصنف الجديد على مسيطر واحد              
فمثال إذا أردنا أن نعمل     . يمكن إضافة عدد من المسيطرات إلى الصنف الجديد وبأعداد مختلفة وحسب حاجة التطبيق            

صنف جديد يحتوي على العمليات التي يمكـن أن تجـري على جــدول في نموذج معين فإننا سنضيف مثال عددا                  
  .ت التي يمكن أن تحدث على الجدول يساوي عدد العملياcommand buttonsمن 

  
  مثال إلنشاء صنف ثانوي من صنف رئيسي) ١-١١(الشكل 

  
  Visual Classes-Creating Nonإنشاء صنوف غير مرئية . ج 

، )run time(تعرف الصنوف غير المرئية على أنها الصنوف التي ال يوجد لها عنصر مرئي أثنـاء وقـت التنفيـذ    
فمثال يمكن إنـشاء صـنف جديـد ولـيكن اسـمه      ). design time( أثناء وقت التصميم ويمكن أن تكون مرئية فقط

StrMethods       يحتوي على عدد من الصيغ )methods (      الخاصة بالتعامل مع السالسل الحرفية)strings(   فـيمكن ،
ت نشاء،   ويمكن استدعاء الصيغ في هذا الصنف في أي وق         editbox يحتوي على    formمثال إضافة هذا الصنف إلى      

 يقوم بحساب طـول السلـسلة       WordCountفعلى سبيل المثال من الممكن أن يحتوي هذا الصنف على صيغة باسم             
  -:، فيمكن استدعائه بالصيغة التاليةedit1 وليكن اسمه editboxالحرفية في 
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store ThisForm.StrMethods.WordCount(ThisForm.edit1.Value) to s1 
 لها جزء مرئي في وقت التصميم فقط وال يوجد لها جزء مرئي فـي  Non-Visual Classesوكما ذكرنا سابقا فإن 

ليكون معروفا في وقت التنفيـذ      ) bmp(. لهذا الصنف إلى ملف من نوع        pictureوقت التنفيذ، ويمكن تغيير خاصية      
  .ويمكن تمييزه عن بقية الصنوف

  إنشاء الصنوف. د 
  -:وكما يلي) class designer(مصمم الصنوف يمكن إنشاء الصنوف من خالل استخدام 

  .class ومن ثم نختار new نختار fileمن قائمة   
  ).٢-١١(تظهر لنا شاشة إنشاء صنف جديد، كما في الشكل   

  شاشة إنشاء صنف جديد) ٢-١١(الشكل 
  

لرئيسي  الصنف اBased Onويمثل مربع .  اسم الصنف الذي نرغب في تسميته بهClass Nameحيث يمثل مربع 
  . اسم المكتبة التي نريد خزن الصنف الجديد فيهStore Inويمثل مربع . الذي نريد أن ننشأ الصنف الثانوي منه

 Class( ستظهر لنا شاشة مـصمم الـصنوف   OKوبعد تعريف اسم الصنف ومكتبة الخزن والصنف األب واختيار 

Designer ( كما موضح في الشكل)٣-١١.(  

  )Class Designer(مم الصنوف شاشة مص) ٣-١١(الشكل 
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يوفر مصمم الصنوف نفس واجهة مصمم النماذج، حيث يسمح للمستخدم من تحديث الخصائص مـن خـالل نافـذة                   
 editing(، كما ويسمح بكتابة اإليعازات لألحـداث داخـل نافـذة التحـديث     )Properties window(الخصائص 

window.(  
  Container Class  أوControl Classإضافة كائنات إلى . هـ 

 controls، فيمكن إضـافة  container أو controlإذا تم إنشاء الصنف الجديد من خالل صنف األب الذي قد يكون        
وبغض النظر عن الصنف األب فإنه يمكـن تحـديث الخـصائص وكتابـة     . له بنفس الطريقة كما في مصمم النماذج  
  .اإليعازات للصيغ في هذا الصنف الجديد

حيث إن الخصائص تحمـل قـيم       . إضافة خصائص وصيغ جديدة للصنف الذي يتم إنشاؤه مثل ما نرغب          كما ويمكن   
  .معينة، والصيغ يحمل إيعازات برمجية محددة يتم تنفيذها حين استدعاء الصيغة

  -:وإلضافة خاصية جديدة للصنف نتبع ما يلي
  .New Property نختار Classمن قائمة   
  .سم الخاصية نطبع اNew Propertyفي مربع   
  .Hidden، أو Public ،Protected-:نحدد النوع من خالل اختيارات  

 و  Protected، فإن الخاصية يمكن تغييرها في أي مكان في التطبيـق، أمـا بالنـسبة إلـى                  Publicإذا كان النوع    
Hiddenفسيتم شرحها الحقا .  

  .New Propertyشاشة ) ٤-١١(ويبين الشكل 

  New Propertyشاشة ) ٤-١١(الشكل 
  .descriptionويمكن أيضا إدخال وصف للخاصية في الموقع المحدد 

  -: جديدة إلى الصنف الذي تم إنشاؤه نتبع ما يليmethodوإلضافة 
  .New Method نختار Classمن قائمة   
  . نطبع اسم الصيغةNew Methodفي شاشة   
  )Public ،Protected ،Hidden(نحدد نوع الصيغة   
 إلنـشاء  Assign check box، ونختـار  Access method إلنـشاء  Access check boxنختار مربـع    

assign method.Access and Assign methods تتيح للمستخدم معالجة العبارات البرمجية عندما يتم االستفسار 
  .عن قيمة الخاصية أو عند تغيير قيمة هذه الخاصية



                          صديق قيس عبد الرمحن الدوسري كلية احلاسوب                                                                       –جامعة االنبار 

  )٨٦-٧٩(  ذ
 

  
 Hiding Class MembersProtecting and حماية وإخفاء عناصر الصنف . و 

، وهذا يعني أن العبارات البرمجية في صـنوف         Publicالخصائص والصيغ في تعريف الصنف هي بديهيا من نوع          
 فـإن  Protectedإما فـي حالـة   .  معينة يمكنها تغيير خصائص الصنف أو استدعاء صيغهProceduresأخرى أو  

ى في تعريف الصنف أو من الصنوف الثانوية التابعة لهـذا           الخصائص والصيغ يمكن معالجتها فقط من الصيغ األخر       
 فإن الخصائص والصيغ يمكن معالجتها من قبل العناصر األخرى في نفس الصنف فقط              Hiddenوفي حالة   . الصنف

  .Hiddenوالصنوف الثانوية ال يمكن أن تعالج العناصر من نوع 
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  ed ConceptsAdvancمفاھیم متقدمة     . ١٢
  

، والمفهوم األساسي للتطبيقـات     Windows وباألخص ربطه مع تطبيقات      VFPنتناول هنا بعض المفاهيم المتقدمة في       
كما ويتم التطرق إلى مفهوم ) open database connection ODBC(التي تسمى بربـط قاعـدة البيانات المفتوحة 

  ).client-server Application(تطبيقات الخادم والعميل 
  

  )Object Linking and Embedding OLE(إضافة ربط الكائنات واحتضانها . أ 
 من خالل إدراج تطبيقات أخرى ضمن التطبيـق المنـشأ أو   VFPنستطيع التوسع في التطبيقات التي يتم إنشاؤها في         

الجداول التي يكون نـوع  ففي النماذج التي يتم تصميمها أو في الحقول داخل . ActiveX controlsإضافة ما يسمى 
نستطيع إضافة النصوص، األصوات، الصور، أو مقاطع الفيديو التي يتم جلبها أو ربطها من              ) general(بياناتها عام   

  .التطبيقات األخرى الموجودة على الحاسبة
  

  OLEتصميم تطبيق من نوع . ب 
، كما ويمكن أن تكون هذه الكائنـات هـي   VFPبالنسبة إلى ) clients(من الممكن أن تكون كائنات الربط هي عميل      

إلى بقية العناصر، أما العناصر التي      ) objects(العناصر التي تعمل كخادم تقدم كائنات       . VFPإلى  ) server(الخادم  
  .objectsتعمل كعميل فإنها تستطيع إنشاء 

  ).الخ…،Excel ،Word(من الممكن زيادة كفاءة التطبيق من خالل إدراج كائنات من تطبيقات أخرى مثل 
بالنماذج أو بالجداول، فعلى سبيل المثـال نـستطيع         ) embed(بالتطبيق أو احتضان الكائن     ) link(يمكن ربط الكائن    

 في جدول معين، و ربـط أو احتـضان الكـائن فـي       general في حقل من نوع      Wordربط أو احتضان نص من      
  .النموذج

تخزن بياناتـه   ) embedded(فالكائن المحتضن   . dataمكان خزن    يقع في    linking وبين   embeddingالفرق بين   
 VFPفإن بياته تبقى في التطبيق األب، وما يخزن في تطبيـق        ) linked(في الجدول أو النموذج، أما الكائن المربوط        

  .هو فقط عنوان الوصول إليه

  .يبين رسم توضيحي للكائنات المحتضنة والكائنات المربوطة) ١-١٢(والشكل 
  مثال على كائن مربوط وكائن محتضن) ١-١٢(شكل ال
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، فإذا  Form اسمه   VFP، مربوط ومحتضن ضمن نموذج في       Excelنموذج لورقة عمل من     ) ٢-١٢(ويبين الشكل   
  .، فإن هذه التغيير سينعكس مباشرة على الكائن داخل النموذجExcelتم تغيير البيانات في 

  )linked and embedded(نموذج لكائن مربوط ومحتضن ) ٢-١٢(الشكل 
  

.   أيـضا   Excelنموذج لكائن محتضن فقط، وهذا الكائن هو عبارة عن ورقة عمل من             ) ٣-١٢(بينما يوضح الشكل    
.  فإن التغيير سوف لن ينعكس في النموذج داخل التطبيـق          Excelفي هذه الحالة إذا تم تغيير بيانات ورقة العمل في           

ي تم شرحه مسبقا وهو أن الكائن المحتضن داخل النموذج يتم خـزن بياناتـه               وهذا المنطق يعكس صحة المفهوم الذ     
، بينما في حالة الربط سيكون هناك فقط مـا  )generalأو في الجدول إذا تم إدراجه في حقل من نوع    (ضمن النموذج   

الخادم سينعكس مباشـرة  يشير إلى عنوان الكائن في التطبيق الرئيسي، لذلك فإن التغيير في بيانات الكائن في التطبيق               
  .في الكائن داخل التطبيق العميل

  نموذج لكائن محتضن في نموذج) ٣-١٢(الشكل 
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  إضافة كائن مربوط أو غير مربوط. ج 
 في جـدول معـين، مثـل هـذه          general مرتبطة بحقل من نوع      objectsفي أي نموذج أو تقرير، نستطيع إنشاء        

وإلنشاء . general في حقل OLE objectsستخدمها لعرض محتويات ، ونbound OLE Objectsالكائنات تسمى 
bound OLE objects نستخدم المسيطر OLE Bound   الموجـود فـي Form Controls Toolbar .  وإلنـشاء

unbounded OLE نستخدم المسيطر OLE Container ومثل هذا ،Object ال يرتبط مع general field.  
  .ى الجداول أو النماذج إما بصورة مباشرة أو برمجيا إلOLE objectsنستطيع إضافة 

  
   إلى الجداولOLE objectsإضافة . د 

 في الجداول، مثال إذا كان لدينا جـدول  OLE Objectsعند تصميم جداول قاعدة البيانات وظهور الحاجة إلى إدراج 
فيجـب  . الـخ …صفاتها الفنية  يحتوي على شرح تفصيلي لكل نادة وموا       Wordمواد في المخزن وأردنا إضافة نص       

 إلى الجـدول إمـا بربطـه بالحقـل أو     Word document إلى الجدول ومن ثم إضافة general fieldأوال إضافة 
  .احتضانه فيه

  -: إلى جدول نتبع ما يليOLE Objectوإلضافة 
  .general ننشأ حقل من نوع Table Designerفي مصمم الجداول   
  .Modify General أو إيعاز general field على Double Clickل  إلى الجدول ونعمbrowseنعمل   
  ).Append Genralأو نستخدم  (Insert Object نختار Editمن قائمة   

  
  Microsoft Graphإعادة تنشيط . هـ 

Microsoft Graphوالقيم في .  هو كائن محتضنMicrosoft Graph   مبنية على أساس القيم في ورقـة البيانـات 
  ).٤-١٢(كما في الشكل ). data sheet(فيه 
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  Microsoft Graphنموذج من ) ٤-١٢(الشكل 
  

 tabs ،carriage لغرض احتواء البيانات الجديدة، String، يجب إنشاء Graphولغرض تغيير البيانات برمجيا في 

returns ،line feeds وتعبير هذا ،string إلى graph من خالل مقطع DATA ز  الموجود في اإليعـاAppend 

General.  
، ومن ضمن حقوله حقل التـاريخ       stockولتوضيح الفكرة نستخدم المثال التالي الذي نفترض فيه وجود جدول اسمه            

في ) generalمن نوع  (msgraph مخزون في الحقل Microsoft Graphالكائن ). آخر سعر(وحقل سعر اإلقفال 
  .ات آخر ثالثين يوما لبيانgraphهذا المثال يعيد تنشيط . هذا الجدول

  
Code Comments 
#DEFINE CRLF CHR(13)+CHR(10) 
#DEFINE TAB CHR(9) 
LOCAL lcData 

Define carriage return and tab characters. 

SELECT date, close; 
  FROM Stock WHERE BETWEEN(date, ; 
  DATE(),DATE() - 30) ; 
  ORDER BY date INTO CURSOR wtemp 

Select the values that you want to update the graph with, 
in this case, the date and closing values for stocks for the 
last 30 days. 

SELECT wtemp 
lcData = " " + ; 
  TAB + "Closing Price" + CRLF 
SCAN  
  lcData = lcData + DTOC(date) 
  lcData = lcData + TAB 
  lcData = lcData + ; 
  ALLTRIM(STR(close)) + CRLF 
ENDSCAN 

Build a character string) lcData) of data from the cursor 
to refresh the graph.  
“Closing Price ، ” as the column header, is the text that will 
be displayed by default in the graph’s legend. 

 
SELECT graph 
APPEND GENERAL msgraph DATA lcData 

Send the new values to the graph in the DATA clause of 
the APPEND GENERAL command. 

USE IN wtemp Close the cursor 

  
  -: نتبع ما يليForm إلى OLE objectوإلضافة 

  .Insert Object فيفتح مربع حوار OLE Containerنختار ) form designer(من مصمم النماذج   
  ).٥-١٢(، كما في الشكل Create from file أو Create New نختار Insert Objectمن مربع حوار   
  .Object List المناسب من قائمة OLE objectنختار   

  
  -: نتبع ما يليform controls toolbar إلى OLE Objectوإلضافة 

  ).٦-١٢(فتظهر لنا الشاشة كما في الشكل . Options نختار Toolsمن قائمة   
  .ActiveX controls نختار Controls tabمن   
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  . المطلوبActiveX controls و OLE object نختار Selectedمن قائمة   
  Insert Objectمربع الحوار ) ٥-١٢(الشكل 

  
  .OK ومن ثم Set as Defaultنختار   
  .ActiveX ومن ثم نختار View Classes نختار Form controls toolbarمن   

  Optionsشاشة ) ٦-١٢(الشكل 
  

  -: نتبع ما يليGeneral من حقل من نوع OLE Objectولغرض عرض 
  . إلى النموذجOLE Bound نضيف From Designerمن   
  .ControlSource الذي يحتوي على البيانات عن طريق تغيير الخاصية Generalنحدد الحقل من نوع   
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، فنقـوم بتغييـر     current فيـه اسـمه      General وحقل   Inventoryثال، إذا كان لدينا جدول اسمه       فعلى سبيل الم  
  .Inventory.current إلى ControlSourceالخاصية 

  -: في النموذج برمجيا وكما يليOLE Objectكما ويمكن عرض 
  

Code Comments 
frm1 = CREATEOBJECT("form") Create form. 
frm1.ADDOBJECT("olb1", 
"oleboundcontrol") Add control. 
frm1.olb1.ControlSource =  
"Inventory.Current" Bind the data to the control. 

frm1.olb1.Visible = .T. 
frm1.Visible = .T. Make the control and form visible. 

 

  
  ApplicationsServer /Clientالخادم /تصميم تطبيقات العميل. هـ 

 VFP فـي    client/serverتطبيقـات   .  قوية وكفوءة  client/server أدوات وإمكانيات تصميم تطبيقات      VFPيوفر  
تمتلك خصائص القوة، السرعة، واجهات المستخدم الرسومية، االستفسارات المعقدة، التقارير، عمليات النقل النشيطة،             

  .وأمنية المعلومات الداخلية
ويتم هذا مـن خـالل تقنيـات        . VFP عالي الكفاءة يتضمن االستفادة من سرعة ماكينة         Client/Serverبناء تطبيق   
، و بناء استفسارات قياسية لجلب البيانات التي يحتاجها العميل مـن  SET-BASED DATA ACCESSجديدة مثل 

لعمـل بـإجراءات    الخادم وليس كل القاعدة، وتوزيع جداول قاعدة البيانـات بـأوفق صـورة ممكنـة، وموازنـة ا                 
)Procedures (الموجودة عند العميل واإلجراءات الموجودة عند الخادم.  

وال . وقبل استخدام هذه التقنيات، ال بد من تصميم النظام بشكل يمكن االستفادة الكاملة من نتائج تطبيق هذه التقنيـات                  
  -:بد من وضع إجابة للتساؤالت التالية

  . عن بناء التطبيقserverأي الجداول سيتم خزنها في   
  .lookup tables بشكل clientأي الجداول ستكون ذات فائدة أكبر إذا تم خزنها في   
  .serverسنحتاجها لمعالجة البيانات الموجودة في ) views(أي المنظورات   
 client وكيفية تقاطع العمل بين التطبيـق علـى   serverأي من قواعد المعالجة للتطبيق سيتم تنفيذها من قبل    

  .مع هذه القواعد
  

   Server/Clientالخادم  /إنشاء تطبيقات العميل. و 
  -: عن طريقServer معالجة البيانات الموجودة في Client/Serverيمكن لتطبيق 

  .Remote Viewsالمنظورات البعيدة   
  SQL pass-through.  



                          صديق قيس عبد الرمحن الدوسري كلية احلاسوب                                                                       –جامعة االنبار 

  )٨٦-٨٦(  ذ
 

 SQLبينما تـوفر طريقـة   . Server أسهل طريقة لمعالجة وتحديث البيانات على Remote Viewsتعتبر طريقة 

pass-through)   إمكانية إرسال عبارات    ) وهي أصعب نسبياSQL   من Client    إلـى Server     مباشـرة، ولكونهـا 
، ويوضح الجـدول  Client/Server فهي طريقة توفر السرعة والكفاءة في تطبيقات Back-End Serverتعالج في 

  .SQL Pass-Through و Remote Viewالتالي مقارنة بين طريقتي 
  

Remote View SQL Pass-Through 

Based on a SQL SELECT statement. Based on any native server SQL statement, enabling data 
definition statements or execution of server stored procedures. 

Can be used as data source for controls at 
design time. Can’t be used as a data source for controls. 

Provides no ability to execute DDL 
commands on data source. Provides method for using DDL commands on data source. 

Fetches one result set. Fetches one or multiple result sets. 
Provides built-in connection management. Requires explicit connection management. 
Provides built-in default update information 
for updates, inserts, and deletes. Provides no default update information. 

Provides implicit SQL execution and data 
fetching. Provides explicit SQL execution and result fetching control. 

Provides no transaction handling. Provides explicit transaction handling. 

Stores properties persistently in database. 
Provides temporary properties for SQL pass-through cursor, 
based on session properties. 

Employs asynchronous progressive 
fetching while executing SQL. Fully supports programmatic asynchronous fetching. 

  SQL Pass-Through و Remote Viewجدول مقارنة بين 
  

  ODBC و DAOمفهوم . ز 
 Open Database(وربط قواعد البيانات المفتوحـة  )) Data Access Objects (DAO(كائنات معالجة البيانات 

Connectivity (ODBC ((       همـا مـن نـوع واجهـات البـرامج التطبيقيـة)Application Programming 

Interfaces(API)( والتي توفر إمكانية التطبيقات بصورة مستقلة عن أي نظام إدارة قواعد بيانات ،)DBMS.(  
من كائنات معالـــجة البيانـات    لتوفير مجموعة Microsoft Jet Database Engine إمكانيات DAOيستخدم 

 Database objects ،Tabledef objects ،Querydef objects ،Recordset objects -:والتــي تتــضمن
  .وغيرها
ODBC يوفر API هلا إمكانية توحيد عدد من أنظمة إدارة قواعد البيانات، من خالل استخدام ODBC Driversبيانات وجعلها تعمل كنظام واحد إلدارة قواعد ال .

 بدوره باالتـصال مـع   Driverويقوم .  مناسبDriver والذي يقوم بدوره بتعبري االستدعاء إىل ODBC Driver باستدعاء مدير APIيقوم التطبيق باستخدام هذه 
DBMS باستخدام لغة االستفسار املهيكلة )SQL.(  
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